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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá systémovou integrací při tvorbě webových stránek. 

Konkrétně je zde podrobně zdokumentována posloupnost všech kroků potřebných 

k naprogramování prostředí pro cílenou prezentaci dat, vybudování vlastního 

administračního systému pro jejich správu, dále k volbě a aplikaci vhodného 

redakčního systému pro publikování článků a v konečném důsledku k integraci 

těchto systémů do jednoho funkčního celku. V úvodní části práce je pozornost 

věnována zejména poznatkům z teoretické oblasti, které se společně 

s vypracovanými analýzami staly podkladem pro systémovou integraci, včetně 

procesů, které této fázi předchází. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Systémová integrace ▪ Tvorba webových stránek ▪ Webdesign ▪ SEO optimalizace  

▪ Administrační systém ▪ Redakční systém Textpattern 

ABSTRACT 

This master's thesis deals with system integration at web development. 

It specifically focuses on the sequence of steps required for programming 

an environment for targeted data presentation, administration system self-

development to manage the data as well as a choice and usage of appropriate 

content management system for articles publishing and ultimately required 

to integrate these systems into a single functional whole. The introductory part 

contains theoretical knowledge which together with elaborated analysis has 

become a fundamental background for system integration including preceding 

processes. 

KEY WORDS 

System integration ▪ Web Development ▪ Webdesign ▪ SEO ▪ Admin System ▪ 

Textpattern CMS 
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ÚVOD 

Tvorba webových stránek je multioborovým procesem, při kterém je zapotřebí řada 

vědomostí a zkušeností z různých profesních oblastí. Je důležité si uvědomit, 

že na jedné straně stojí návštěvníci, pro něž je vytvářeno tzv. friendly UI, tedy příjemné 

uživatelské rozhraní, a na té druhé administrátoři či správci, kterým by mělo být 

bez pochyby poskytnuto prostředí pro pohodlnou práci. Právě kvalitní weby zohledňují 

obě tato hlediska a před programátorem stojí celá řada rozmanitých procesů 

od identifikace problematiky, přes analýzy a návrhy, až po tvorbu finálního produktu. 

 

Diplomová práce se v širším slova smyslu zabývá systémovou integrací, přičemž tímto 

pojmem je zde chápáno komplexní zastřešení a garantování rozsáhlého řešení 

webového prostředí jako celku. Jedná se tedy o spojení vlastními silami vybudovaných 

či implementovaných systémů do jednoho funkčního kompletu v podobě webové 

prezentace fotbalového družstva. 

 

Před samotným vytvořením webového prostředí je v předložené práci dbáno nejprve 

na poznatky z teoretické oblasti, získané studiem odborné literatury. Vymezení 

základních teoretických pojmů, vztahujících se k oblastem systémů, modelů a tvorby 

webových stránek, dalo za vznik teoretické části diplomové práce a společně 

s provedením potřebných analýz se stalo východiskem pro zpracování části praktické, 

která je zaměřena nejen na sestavení vlastního návrhu systémové integrace, ale také 

na zdokumentování celé posloupnosti kroků potřebných k naprogramování prostředí 

pro cílenou prezentaci dat, vybudování vlastního administračního systému pro jejich 

správu, dále k volbě a aplikace vhodného redakčního systému pro publikování článků 

a v konečném důsledku k integraci těchto systémů do jednoho funkčního celku. 
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1 CÍL PRÁCE 

Cílem předložené diplomové práce je v souladu s provedenými analýzami 

naprogramovat prostřednictvím jazyků XHTML, JS, PHP a MySQL prostředí 

pro cílenou prezentaci dat, vybudovat vlastní administrační systém pro jejich správu, 

zvolit a aplikovat vhodný redakční systém pro publikování článků a v konečném 

důsledku integrovat tyto systémy do jednoho funkčního celku a tím vytvořit 

dynamickou webovou prezentaci, a zároveň všechny tyto procesy detailně 

zdokumentovat. 

 

K dosažení cíle diplomové práce přispěje kromě podrobného vypracování teoretických 

východisek také provedení analýz potřeb a požadavků zákazníka a také možností 

a schopností programátora. V této části bude věnována pozornost také jiným 

alternativám, které pro vytvoření finálního produktu zvoleny nebudou. V souladu 

s provedenými analytickými rozbory bude zpracována návrhová část této práce. Ta se 

zaměří především na popis uskutečněných procesů. Praktická část diplomové práce 

bude oživena náhledy grafického designu a doplněna o útržky zdrojového kódu, aby 

byla představena také grafická i logická část tvorby. 

 

Ve spojitosti s konkrétní zakázkou je hlavním cílem programátora vybrat z nabídky 

vlastních řešení, nabídky již existujících dat a nabídky externích dodavatelů takovou 

kombinaci služeb, hardware a software, která bude navzájem kompatibilní a schopna 

vzájemné bezproblémové spolupráce, a která zajistí maximální splnění očekávání 

klienta na funkčnost pořizovaného prostředí a efektivní zhodnocení vložených 

prostředků. V této souvislosti lze chápat návrhovou část diplomové práce jako procesní 

dokumentaci realizace projektu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola předložené diplomové práce obsahuje důležité informace a vymezuje 

teoretické pojmy, týkající se oblastí systémů, modelů a tvorby webových stránek, neboť 

základem ke komplexnímu zastřešení a garantování rozsáhlého řešení webového 

rozhraní jako celku je nejen schopnost tvorby webových stránek, ale také orientace 

v souvisejících technologiích, možnostech a moderních trendech, alespoň základní 

znalosti chápání systémů a modelů. 

 

Vymezení stěžejních teoretických pojmů je důležité nejen pro návrhovou část, ale také 

pro provedené analýzy, jež jsou nedílnou součástí předložené práce. Výsledky těchto 

analýz se pak stávají podkladem pro realizaci projektu. 

2.1 Systémy 

Pro správné pochopení řešené problematiky je důležitá znalost základních pojmů 

vztahujících se k oblasti systémů. V této části je věnována pozornost definici systémů, 

jejich obecné teorii i porozumění konkrétních systémů použitých při realizaci projektu. 

V neposlední řadě je zde vytvořeno teoretické pozadí pro realizaci systémové integrace. 

 

Ve společenské praxi se lidé setkávají s procesy a jevy, které lze souhrnně nazývat 

objekty. Studium velkého počtu objektů v různých oblastech lidského poznávání 

ukázalo, že řadu postupů, které se osvědčují při studiu určitých objektů v jedné oblasti, 

je možno dobře použít i při studiu jiné oblasti, a že existují četné analogie ve vztazích 

mezi částmi objektů a jejich celkem, i když jde o objekty zcela rozdílné povahy. Toto 

poznání vedlo ke snahám zobecnit charakteristiky vztahů mezi částmi objektů, objekty, 

jejich chováním apod. To vyžadovalo vytvořit nový pojmový aparát se smyslem 

usnadnit zobecnění poznatků získaných takovým studiem. Vznikl nový systémový 

směr, jehož základy položil Ludwig von Bartalanffy ve svém článku zvaném General 

System Theory. ( 1) 
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2.1.1 Obecná teorie systémů 

Obecná teorie systémů má velký vliv na rozvoj lidského poznání. Představuje mohutný 

teoretický a metodologický nástroj pro poznávání struktur a závislostí mezi různými 

prvky mnohdy sofistikovaných objektů, tedy jevů a procesů, s nimiž se lidé setkávají 

ve společenské praxi. Terminologie vypracovaná v jejím rámci umožňuje používat 

téhož jazyka k popisu zcela odlišných objektů v různých oblastech lidského poznání. ( 1) 

 
Jinými slovy, obecná teorie systémů uspořádává poznatky o systémech, definuje 

základní pojmy, kategorie, zákonitosti i matematický aparát, popisuje, klasifikuje 

a definuje systémy na reálných objektech, zkoumá jejich vlastnosti, struktury a chování. 

Vlastním jádrem teorie systémů je soubor abstraktních objektů, které se nazývají obecné 

systémy. Jedná se o formální logické konstrukce. ( 1) 

2.1.2 Definice systému a charakteristika základních pojmů 

Systém je účelově definovaná množina vzájemně spjatých prvků. Je-li obecný systém 

chápán jako logická či matematická konstrukce sloužící pro identifikaci vlastností 

a souvislostí de facto jakýchkoli objektů a jevů reality, pak jej lze definovat vztahem 

S = { P, R }, kde P představuje prvky, jakožto jeho elementární části, a R jejich 

vzájemné vazby. Množina prvků P = { pi } se v systémové teorii označuje jako 

universum systému. Mezi těmito prvky existují vzájemné závislosti či působení, 

označené množinou R = { ri,j }. Tato množina, nazývaná častěji jako struktura systému, 

může být funkční, technická, informační, časová, organizační apod. Specifickou 

strukturu systému tvoří tzv. hierarchická struktura, která vyjadřuje vztahy nadřízenost 

a podřízenosti mezi jednotlivými prvky. ( 1) 
 

 
Schéma č. 1: Struktura systému 

(Vlastní zpracování podle  1) 
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Systém může být tvořen řadou podsystémů. Za takový podsystém lze považovat 

jakékoli do vyšších celků sjednocení prvků, které jsou svým charakterem podobné. Toto 

sjednocení nachází uplatnění zejména při zkoumání složitých systémů, kdy je často 

nezbytná jejich dekompozice do vzájemně provázaných podsystémů. Opačnou 

transformací systému je jeho kompozice, tedy spojování jednotlivých podsystémů tak, 

aby byl výsledný systém tvořen co nejmenším počtem prvků a vazeb mezi nimi. ( 1) 

 

Účelově definovaná množina prvků, které nepatří do právě zkoumaného systému, ale 

které mají k tomuto systému bezprostřední významné vztahy, se označují jako okolí 

systému. Vazby, které působí z okolí na systém, se nazývají vstupy (podněty), a vazby, 

kterými působí systém na své okolí, se nazývají výstupy (odezvy). ( 1) 

 

 
Schéma č. 2: Systém a jeho okolí 

(Vlastní zpracování podle  1) 
 

Specifickou oblastí teorie systémů je zkoumání vnitřního uspořádání vlastních systémů. 

Pokud lze z množiny prvků systému vyčlenit skupinu reprezentující řídicí podsystém 

a zároveň část tvořící řízený podsystém, při nahrazení stávajících vazeb novými 

významnými vazbami, v nichž existuje zpětná vazba, vzniká kybernetický systém. ( 1) 

 

Z uvedených pohledů lze konstatovat, že systém na určité rozlišovací úrovni je možno 

popsat třemi způsoby, a to strukturou (vyjádřením prvků, vazeb a okolí), chováním 

(definováním závislostí mezi vstupy a výstupy) či kombinací obou předchozích. 
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Získané údaje je vhodné někomu sdělovat. Prostředkem pro sdělování informací 

je jazyk. Pro popisy technických či informačních systémů jsou upřednostňovány jazyky 

umělé, neboť jsou jednoznačnější a využívají prostředky matematiky. Naopak mateřské 

jazyky jsou preferovány například pro popisy systémů sociálních. Nejčastěji se však 

používají kombinace obou. Proces popisu systému vede přes jeho definování až 

k vytváření jeho vlastního modelu. V této souvislosti se hovoří o transformaci systému 

na model. ( 1) 1 

 

Modelům bude v teoretické části diplomové práce věnována pozornost později.  

2.1.3 Systémový přístup, systémovost 

Jak již bylo zmíněno výše, obecně lze systém chápat jako účelově definovanou množinu 

vzájemně propojených prvků, která je ovlivňována podněty z okolí a zároveň ovlivňuje 

toto okolí svým chováním, přesněji řečeno svými výstupy. Takto chápané systémové 

vlastnosti jsou univerzální a lze je rozpoznat v různých oblastech reálného světa. 

Přístup, ve kterém se postupně zkoumá objektivní realita v celé své složitosti 

a komplexnosti při uvažování vzájemných vazeb jednotlivých prvků, se nazývá 

systémový přístup. Proces poznání těchto objektů potom charakterizuje systémovost. ( 9) 

 

Systémový přístup výrazně přesahuje všechny vědecké disciplíny, jedná se totiž 

o způsob pohledu na svět, o metodu řešení problémů. Teoreticky je totiž možné každý 

objekt zkoumání pokládat za systém. Systémovým přístupem se myslí účelový způsob 

myšlení a jednání, přičemž jsou zkoumané jevy a procesy chápány celistvě v jejich 

vnitřních a vnějších souvislostech. Metodickým cílem jeho aplikace je především 

pochopit, vhodně formulovat a řešit zkoumaný problém, resp. jeho části, 

při respektování vazeb na jeho okolí. Navíc původní obecná teorie systémů před svým 

pozdějším technickým rozpracováním byla teoretickou disciplínou spíše filozofického 

charakteru. ( 9) 
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2.1.4 Administrační a redakční systémy 

Za administrační systémy lze obecně považovat systémy pro správu webových 

prezentací. Smyslem jejich aplikace je výrazné usnadnění a zjednodušení aktualizací, 

rozšiřování a úpravy obsahu webových stránek. Vhodně navržený administrační systém 

transformuje požadavky administrátora do umělého jazyka, prostřednictvím kterého 

komunikuje s databází a aniž by jej správce webu musel znát. Před uživatelem takového 

systému pak stojí příjemné a intuitivní prostředí s minimálními časovými či znalostními 

nároky na obsluhu. ( 30) 

 
Mezi základní vlastnosti administračních systémů patří: 

• minimální nároky na obsluhu  

• možnost samoobslužné a jednoduché správy celého webu vlastními silami 

• nulové provozní náklady 

• rychlé spuštění internetové prezentace a časová nezávislost při její správě 

• široké možnosti při tvorbě obsahu 

• neomezené možnosti grafického přizpůsobení 

• umožnění postupného rozšiřování o nové specifické funkce 

• případně implementovaná kontextová nápověda ( 30) 

 

Vyspělejší formou administračního systému je systém CMS (z anglického Content 

Management System, česky systém pro správu obsahu). Jedná se o software zajišťující 

správu dokumentů, nejčastěji webového charakteru. V současné době se jako CMS 

systémy zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým 

programovým vybavením u klienta. Pro tyto systémy se často používají i oborově 

podobné termíny redakční či publikační systém. Zatímco administrační systémy 

většinou jednoúčelově zpřístupňují možnost editace určité části stránek, redakční 

systémy spravují celé stránky. Trh s CMS nabízí celou řadu jak open source systémů, 

tak i komerčních řešení. Tyto systémy nejčastěji používají jazyk PHP v kombinaci 

s databázovým MySQL. ( 24) 
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Mezi základní funkce a možnosti CMS systémů patří: 

• vytváření, modifikace, publikace a archivace článků, zpravidla prostřednictvím 

webového rozhraní, často s využitím jednoduchého online WYSIWYG editoru 

• definice pracovního toku, schvalování článků, plánování publikace článků 

• řízení přístupu různých částí, zpravidla se správou uživatelů a přístupových práv 

• správa diskuzí k publikovaným článkům nebo obecně k webu či jeho částem 

• správa vzhledu webových stránek pomocí automatizovaných šablon 

• správa souborů, správa obrázků či galerií 

• indexace článků, podpora publikování a optimalizace pro vyhledávače 

• kalendářní funkce 

• možnosti multilingválního zobrazení webu 

• statistika přístupů ( 22) 

 

Mezi nejpoužívanější redakční systémy patří WordPress, Joomla! a Drupal. Tyto 

publikační systémy jsou oblíbené zejména z toho důvodu, že umožňují uživatelům 

s malou nebo žádnou znalostí programovacích nebo značkovacích jazyků vytvořit 

a spravovat webové stránky. Mnozí technicky pokročilejší uživatelé si oblíbili také 

redakční systém Textpattern, který nemá ani tak moderně propracované WYSIWYG 

prostředí, ani možnost výběru z široké škály grafických šablon, a proto při tvorbě webu 

vyžaduje větší samostatnost. Všechny čtyři jmenované redakční systémy budou 

vzájemně porovnány v analytické části této práce a z výsledků tohoto srovnání bude 

navrženo a implementováno nejvhodnější řešení. 

2.1.5 Systémová integrace 

Jedním z problémů, se kterými se při nasazování informačních systémů lze setkat, 

je jejich roztříštěnost. Ta může vzniknout z mnoha důvodů – historickým vývojem, 

absencí koncepce pro rozvoj, nedostatkem financí, chybnými rozhodnutími 

či postupným budováním různými dodavateli. Výsledkem pak například je, že 

komplex funguje s nízkou efektivitou nebo fungují izolované systémy, které duplicitně 

zpracovávají stejná data. ( 16) 
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Z důvodů, uvedených v předchozím odstavci, vznikla disciplína zvaná systémová 

integrace. Slovo integrace znamená propojení, čili cílem systémové integrace 

je propojení všech systémových komponent tak, aby fungovaly jako jeden celek, 

aby byly snadno udržovatelné, rozšiřitelné a aby fungovaly optimálně. Nutnou 

podmínkou pro úspěšnost systémové integrace je znalost cílů, které mají být dosaženy, 

a rovněž zdrojů, které jsou pro plnění daného úkolu k dispozici. ( 16) 

 

V dnešní době v oblasti informačních technologií fungují firmy, které vystupují jako 

tzv. systémový integrátor. Pokud nějaká společnost využije služeb systémového 

integrátora, očekává od něj komplexní řešení. Většinou se jedná o celou koncepci 

budování ICT, od hardware, infrastruktury, síťového prostředí, koncepce IT, bezpečnost 

a aplikační vybavení. Jinými slovy je systémový integrátor garant návrhu řešení, 

provádějící systematizaci požadavků a řízení termínů, nákladů, kvality, rozsahu řešení 

atd. ( 16) 

 

Cílem systémové integrace je spojení všech softwarových komponent v jeden fungující 

celek, který bude co nejefektivněji a harmonicky pracovat. Dalším cílem je zmapování 

veškerých procesů a jejich pokrytí aplikacemi, včetně konsolidace aplikací (zrušení 

nepotřebných, zajištění sdílení dat). Cíle je dosaženo tím, že jednotlivé systémy 

vzájemně kooperují. Systémová integrace, pokud je dobře navržena a provedena, přináší 

často výraznou přidanou hodnotu, včetně snížení časových, finančních i znalostních 

nároků. ( 16) 

 

Správně navržené řešení: 

• zlepšuje stávající integraci (snižuje počet rozhraní) 

• snižuje náklady na implementaci nových systémů 

• snižuje náklady na modifikaci stávajících systémů 

• automatizuje firemní procesy (zvyšuje rychlost zpracování) 

• snadněji komunikuje s okolními systémy ( 16) 
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Dle míry abstrakce lze integraci rozčlenit do čtyř úrovní: 

 
Schéma č. 3: Úrovně systémové integrace 

(Vlastní zpracování podle  9) 
 
Vzhledem k tomu, že předložená diplomová práce se zabývá systémovou integrací 

při tvorbě webových stránek, pozornost bude věnována výhradně integraci první 

úrovně. Integraci podnikových procesů, integraci podniku s okolím, ani integraci vizí 

není třeba na konkrétním případu aplikovat. 

 

Technologickou integraci lze dále chápat jako soubor datové, hardwarové, softwarové 

a UI složky: 

• datová integrace – vytvoření jednotné datové základny, která je sdílena různými 

aplikacemi a všemi uživateli 

• hardwarová integrace – spojení jednotlivých hardwarových komponent do jednotné 

počítačové sítě 

• softwarová integrace – vzájemné propojení programů zajišťujících automatizaci 

různých aktivit 

• integrace uživatelského prostředí – dosažení stavu, kdy principy ovládání různých 

aplikací jsou shodné ( 9) 

 
Důležité je pochopit, že systémová integrace nemá konkrétní cíl, kterého lze dosáhnout, 

resp. stav, kdy je možno konstatovat, že už je vše hotovo. Systémová integrace není 

stav, nýbrž proces, který není nikdy ve finálním stavu. ( 9) 



Teoretická východiska 

21 

 

2.2 Modely 

Jak již bylo zmíněno na straně 15 předložené práce, v reálném životě se k identifikaci 

systémů používají kombinace umělého i mateřského jazyka. Cílem této identifikace 

je rozpoznat systém a popsat jej podle možností uvedených jazyků. A právě proces 

popisu systému vede přes jeho definování k tvorbě jeho vlastního modelu, která 

je jazykem vždy vázána. Obecně se tvorbou modelů zabývá teorie identifikace 

a využívá k tomu obecné teorie systémů. Pojem model lze chápat jako možnou realizaci 

vhodné teorie nebo jako jisté zobrazení systému. ( 1) 

 
Schéma č. 4: Modelování systému 

(Vlastní zpracování podle  1) 
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Na předchozí straně je zobrazeno schéma profesora Dvořáka, které detailně popisuje 

komplexní proces modelování systému. Tento obecný postup vychází ze systému, jenž 

je vždy definován svou strukturou a chováním. Po identifikaci systému a jeho okolí, 

tedy i rozpoznání prostředí včetně jejich vzájemných interakcí, dochází k modelování, 

přičemž zásadní roli zde hraje jazyk jakožto prostředek pro sdělování informací. 

Významnou částí modelování systému je tvorba vhodného modelu. Model je vždy 

účelovým definováním objektu s omezujícími podmínkami rozpoznatelnosti systému 

a také modelujícího prostředí. Posledním krokem modelování je vyhodnocení celého 

procesu. ( 1) 

 

Metoda modelování je v podstatě zjednodušené zobrazování skutečnosti. Modelem 

bývají zobrazeny jen určité vlastnosti, které jsou prostředkem zájmu. Určité zkoumané 

vlastnosti lze zobrazit několika modely. Existují čtyři typy, které lze chápat zároveň 

jako čtyři fáze tvorby funkčního aplikačního komplexu. 

• konceptuální model 

• datový model 

• funkční model 

• procesní model ( 10) 

 

Konceptuální model dat je používán návrháři (tvůrci) databáze v procesu jejího návrhu. 

Jak tomu napovídá název, slouží především jako koncept, resp. náčrt. Před vytvořením 

tohoto modelu je zapotřebí důkladná komunikace mezi návrháři a potenciálními 

uživateli. Výsledkem je množina uživatelských požadavků jak na data, tak na operace 

s nimi, včetně detailního popisu datových typů, vztahů a integritních podmínek. ( 19) 

 

Po vytvoření přehledného konceptuálního modelu následuje logický návrh databáze, 

neboli tvorba datového modelu. Jedná se o implementaci navržené databáze. 

Problematika datového modelování je velice rozsáhlá a zároveň se dotýká praktické 

části předložené diplomové práce, proto jí zde bude, stejně jako funkčnímu modelování, 

věnována celá podkapitola. 
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2.2.1 Datové modelování 

Pro správné porozumění problematiky datového modelování je na místě vysvětlení 

pojmů data, informace a znalosti. Data jsou ve stručnosti údaje, které jako takové 

nemají vypovídací schopnost. Je-li datům přiřazen význam, vznikají informace. Znalosti 

jsou výsledkem porozumění informací a její integrace s dřívějšími informacemi. Jinými 

slovy lze znalosti charakterizovat jako informace o tom, jak využít jiné informace 

či data v různých situacích. Znalosti pak hrají stěžejní roli při rozhodování. ( 4) 

 
Hovoří-li se o datovém modelu, pak je na mysli taková podoba dat o reálném světě, 

kterou lze vhodným způsobem uložit na prostředky výpočetní techniky. Cílem je nejen 

zachytit a zaznamenat vlastní data, a to bez zbytečných duplicit a nepřesností, ale pokud 

možno také zachytit jejich vzájemné vazby a souvislosti. ( 4) 

 
Každý reálný objekt, např. člověk, je reprezentován v datovém modelu datovým 

objektem, resp. tabulkou. Současně je nutné každému datovému objektu vytvořit 

strukturu, tedy definovat položky, které je třeba uchovávat. Datové položky jsou 

nejčastěji atomické, tedy dále nedělitelné údaje. Tvůrce datového modelu se však 

z určitých důvodů může rozhodnout brát jako jednu položku i skupinu údajů, jak uvádí 

docent Koch ve svých skriptech. Každá položka je dále definována typem a délkou. 

Každý řádek takové tabulky se v aplikační terminologii nazývá větou. ( 4) 

 
Datový model bude v praktické části této práce navržen v prostředí databáze MySQL, 

jež vychází z definice jazyka SQL používaného u všech databázových systémů 

pro definici a manipulaci s daty. Proto je vhodné uvést alespoň základní datové typy: 

 

DATOVÉ TYPY  Komentář 

čísla int(m) celá čísla v rozsahu do m cifer 

 real(m+d) reálná čísla v rozsahu do m cifer a d desetinných míst 

datum a čas date datum ve formátu RRRR-MM-DD 

 datetime datum a čas ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM:SS 

textové řetězce varchar(m) řetězec znaků v rozsahu 0-255 o plovoucí velikosti 

 text řetězec o maximální délce 65 635 znaků 

Tabulka č. 1: Základní datový typy MySQL 
(Vlastní zpracování podle  4) 
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Ve struktuře datového objektu lze rozlišit položky jednoduché (např. rodné číslo), 

složené (celé jméno, adresa), výčtové (PSČ), odvozené (věk), či vícehodnotové 

(telefonní čísla). Výhodou složených atributů je úspora paměti, naopak za výraznou 

nevýhodu lze považovat možnou inkonzistenci dat. Výčtových atributů, jinými slovy 

číselníků, je užíváno v případě, že položka může nabývat konečného, relativně malého 

počtu možností. Číselníky šetří paměť a zaručují naprostou konzistenci. ( 4) 

 

Je zřejmé, že v realitě spolu sledované objekty nějak souvisí. Modelem je třeba vytvořit 

odpovídající obraz reality tak, aby vložená data této realitě plně odpovídala. Projektant 

má na výběr v zásadě tři možné typy datových modelů: 

• lineární 

• relační 

• objektový ( 4) 

 
 
V lineárních datových modelech není zachycena žádná vazba mezi jednotlivými 

tabulkami (s výjimkou vztahu předchůdce a následovníka). K nejpoužívanějším 

datovým modelům patří relační, resp. objektově-relační. Vzniká z několika lineárních 

modelů spojených dohromady pomocí relačního klíče. Toto spojení není trvalé, vzniká 

v okamžiku potřeby dat z více tabulek a zaniká při ukončení práce s modelem. 

Novějším datovým modelem je objektový. Jedná se o model, v němž má objekt kromě 

svých atributů definované i metody určující jeho chování. Toho však pro řešení 

praktické části diplomové práce není třeba. ( 4) 

 

 

Relační datové modely 

Relační datové modely umožňují zachytit nejen data o zkoumaných objektech, ale také 

určité vzájemné vazby, což model více přibližuje realitě. Existují dva typy vztahů, 

a to vztahy mezi objekty a vztahy mezi prvky objektů. Při tvorbě relačního datového 

modelu je nutné respektovat pravidla pro tabulkovou prezentaci objektů: 
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• pořadí řádků je nevýznamné 

• pořadí sloupců je nevýznamné 

• každý řádek odpovídá jedné větě 

• žádné dva řádky nejsou stejné 

• význam každého sloupce je určen jménem položky 

• žádná dvě jména položek nejsou stejná 

• hodnoty ve sloupcích jsou atomické ( 4) 

 
Nad tabulkami lze provádět řadu operací, a to jak základní množinové, jako sjednocení, 

průnik, rozdíl či součin, tak speciální relační operaci, mezi které patří projekce, selekce, 

spojení a dělení. Většina z nich bude důležitou součástí praktické části. ( 4) 

 
Integrita relačního datového modelu 

Je třeba si uvědomit, že modelování dat z reálného světa přináší určitá omezení 

teoretického modelu. Integritu modelu lze chápat jako stav, při kterém data uložená 

v modelu odpovídají vlastnostem objektů reálného světa. Rozlišují se dva typy 

integritních omezení: 

• integritní omezení pro relace (tabulky) 

• integritní omezení pro relační vazby ( 4) 

 
Integritní omezení pro relace 

a) doménová integrita – každá hodnota musí být z množiny hodnot pro danou položku 

přípustných (typ pole, neprázdná hodnota, jedinečnost hodnot v rámci sloupce, 

minimální či maximální rozsah hodnot, implicitní hodnota, maska pro vkládání, 

seznam přípustných hodnot) 

b) entitní integrita – každá tabulka musí mít určen tzv. primární klíč, tedy množinu 

položek, jejichž hodnoty jednoznačně identifikují každý z řádků tabulky 

c) referenční integrita – existuje jiná tabulka s takovým primárním klíčem, že každá 

zadaná hodnota cizího klíče je identická s hodnotou primárního klíče nějaké věty 

této jiné tabulky; cizí klíč tedy společně s primárním klíčem jiné tabulky umožňuje 

vytvářet spojení mezi tabulkami ( 4) 
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Integritní omezení pro relační vazby 

a) vztah 1:1 – jedné větě tabulky odpovídá jedna (nebo žádná) věta jiné tabulky 

b) vztah 1:N – jedné větě tabulky odpovídá jedna nebo více vět jiné tabulky 

c) vztah N:M – obecně několika větám tabulky odpovídá jedna nebo více vět jiné 

tabulky, přičemž řešení této vazby spočívá ve vytvoření nové tabulky s primárním 

klíčem složeným z obou primárních klíčů původních tabulek ( 4) 

 

Normalizace 

Normalizace je proces, při kterém jsou návrhy datových struktur upravovány do takové 

formy, aby splňovaly pravidla zvolené normalizační úrovně. Tato normalizační pravidla 

vycházejí z požadavku na efektivní ukládání dat a minimalizují redundance 

při zachování jejich integrity a konzistence. Datový model, který porušuje některou 

z normalizačních forem, není navržen optimálně. Jinými slovy je normalizace postupná 

dekompozice tabulek do vhodnějšího tvaru tak, aby byla zachována bezztrátovost 

při zpětném spojení, aby byly zachovány závislosti a aby byla odstraněna redundance 

dat. ( 4) 

 

1. normální forma – multizávilost 

Tabulka je v první normální formě, jsou-li všechny její položky definovány 

nad skalárními obory hodnot. V podstatě to znamená, že všechny položky věty musí být 

jednoduché, nikoli složené, nebo vícehodnotové, protože jedině pak je báze dat 

nejjednodušší a nejpřehlednější. 

 

2. normální forma – funkční závislost 

Tabulka je v druhé normální formě, je-li v první normální formě a zároveň všechny její 

položky jsou závislé na celém primárním klíči. 

 

3. normální forma – tranzitivní závislost 

Tabulka je v třetí normální formě, je-li v druhé normální formě a zároveň všechny její 

neklíčové položky jsou vzájemně nezávislé. 
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Mezi další normální formy patří postupně Boyce-Coddova normální forma, čtvrtá 

normální forma a pátá normální forma. Ty jsou však určeny pro specifické případy 

a pro konkrétní datový model řešený v praktické části předložené diplomové práce 

by jich ani nebylo možno dosáhnout. ( 4) 

2.2.2 Funkční modelování 

Zabývá-li se datové modelování problematikou dat, funkční modelování se věnuje 

zkoumáním a algoritmizací činností, které v daném systému probíhají. Při popisu těchto 

činností se provádí hierarchický rozklad funkcí od nejobecnějších až po elementární. 

U těch se transformují vstupní data na data výstupní, přičemž postup výpočtu 

je jednoznačně stanoven a řídí se danými pravidly, řídicími daty. Jinými slovy je 

funkční model přesný popis dějů, jak s daty z datového modelu pracovat, jak je 

zpracovávat a transformovat na výstupní data. ( 4) 

 

V realitě při popisu činnosti obvykle dochází ke spojování elementárních funkcí, 

v takovém případě se jedná o proces. Obecně při procesu probíhají jak činnosti 

realizované systémem (funkce), tak činnosti neautomatizované, např. uložení 

či odeslání dat. Podle určitých okolností může docházet k větvení procesu. Obdobně je 

celý proces spuštěn výskytem určité události. Existuje celá řada způsobů, jak danou 

posloupnost činností zdokumentovat, a to popsat model slovně v přirozeném jazyce, 

kódem programovacího jazyka, diagramem stavovým, kontextovým, vývojovým 

či jiným nebo za pomoci rozhodovací tabulky. Vzhledem k velkému počtu algoritmů, 

které budou v praktické části diplomové práce navrhovány, budou použity výhradně 

popisy kódem programovacího jazyka se slovním vysvětlením bez použití 

diagramových schémat. ( 4) 

 

Procesní modelování 

Po vytvoření konceptuálního, datového a poté i funkčního modelu často následuje návrh 

procesního modelu. Ten definuje například vlastníka procesu, přístupová práva 

k jednotlivým procesům a další podrobnosti. Zejména z tohoto důvodu je tato fáze 

pro manažera jednou z nejdůležitějších. ( 4) 



Teoretická východiska 

28 

 

V praktické části je procesní model definován aplikovaným redakčním systémem 

a dodatečnými funkcemi administračního systému. 

2.3 Problematika tvorby webových stránek 

Proces tvorby webových stránek zahrnuje kromě samotného kódování také podstatná 

rozhodování v podobě výběru domény a hostingu, volbě technologií, sestavení 

designového návrhu či nastolení potřebné úrovně optimalizace. 

2.3.1 Domény 

Doménu lze z pohledu návštěvníka webu chápat jako adresu, která se zapisuje 

do prohlížeče. Je nutné si uvědomit, že doména jako taková je pouze jméno, 

a pro potřebu fungujícího webu je tudíž nezbytné mít i webový prostor pro uložení dat. 

Název domény je součástí veškerých marketingových aktivit, jinými slovy se stává 

značkou vlastníků, pod kterou rozvíjí svoji identitu. Lze jej také využít v e-mailové 

adrese, která pak působí mnohem důvěryhodněji a zároveň propaguje značku. Adresa 

domény i mailu je trvalá, proto je vhodné za doménové jméno volit název podniku nebo 

produktu. Obecně se doporučuje, že by mělo být co možná nejkratší, vyslovitelné 

i zapsatelné, neotřelé, zajímavé a především snadno zapamatovatelné. ( 18) 

2.3.2 Webhosting 

Po zajištění domény je nutno zvolit webhosting, resp. jeho poskytovatele. Webhosting 

je služba s řadou volitelných parametrů, proto se jeho ceny pohybují od nulových 

hodnot až do několika tisíc korun ročně. Požadavky na webhosting se liší projekt 

od projektu, obecně je však nutno vzít v úvahu tyto faktory: 

• prostor – nejvíce prostoru vyžadují videa, hudba, fotografie a obrázky, prostor 
pro textové informace je zpravidla zanedbatelný; webhostingové programy nabízejí 
prostor nejčastěji od 10 MB do 10 GB 

• serverové skripty – podpora potřebných verzí programovacích jazyků, např. PHP 

• databáze – databázový prostor a podpora MySQL či MS SQL 

• e-mail – možnost využití e-mailové schránky s vlastní adresou a s ní souvisejících 
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služeb (filtr proti spamu, antivir); hosting obvykle limituje počet schránek 

• FTP – jednoduchý a rychlý přístup pro přenos souborů z lokálního média 
na internetový server 

• zákaznická podpora – možnost kontaktovat zákaznické centrum 24 hodin 7 dní 
v týdnu při případném problému 

• administrační rozhraní – kompletní webová administrace s možností vlastního 
nastavení parametrů webhostingu, hesel, vytváření subdomén, e-mailů, databází 

• data traffic – objem dat, která si návštěvníci vyžádají za dané období; rozhodně je 
vhodné vyžadovat webhosting s neomezeným trafficem, tedy, že přenesená data 
nebudou nijak omezována 

• doména – webhosting i doménu lze zakoupit u jedné společnosti, je to nejen 
levnější, ale také vhodné při případných budoucích změnách 

• garance dostupnosti a konektivity – patrně klíčový faktor pro koncového zákazníka, 
garantovaná dostupnost by měla vyšší než 99,9 % ( 18) 

 

Dalším faktorem, který hraje podstatnou roli při rozhodování o volbě poskytovatele 

webhostingu, je samozřejmě cena. Podle té lze hosting rozdělit následovně: 

• freehosting – webhosting zdarma nezahrnuje žádné záruky ohledně funkčnosti, 
má omezenou (případně žádnou) technickou podporu, nabízí velmi omezený 
prostor, obvykle žádné e-mailové schránky a bývá s ním spojeno umísťování 
povinných reklam a často také zasahování do domény webu  

• zpoplatněný hosting – bez reklam, s technickou podporou a garancí dostupnosti; 
kvalita se liší dle poskytovatele, využívané služby a ceny 

• server hosting – uživatel nesdílí server s dalšími stovkami či tisíci uživateli, toto 
řešení, kdy má uživatel pronajatý celý server, je stabilnější, ale výrazně dražší ( 18) 

2.3.3 Technologie užívané při tvorbě webových stránek 

Technologií, umožňujících dosáhnout tvůrci webu požadovaného výsledku, je značné 

množství. Internet je dynamické médium, a tak se technologie, na nichž jsou postaveny 

jeho základy, neustále vyvíjejí. Za všechny lze jmenovat HTML, XHTML, CSS, PHP 

a JavaScript. V tomto kontextu nelze opomenout ani vyloženě multimediální elementy 

spadající do tvorby webových stránek, mezi které patří Flash od Adobe či Silverlight 

redmondského Microsoftu. 
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Mnozí zastánci těchto proprietárních technologií je používají i při tvorbě základního 

layoutu webu včetně způsobu zobrazení obsahu, nicméně pokud prohlížeč čtenáře touto 

technologií nedisponuje a tvůrce nemyslel na alternativní přístup, je jejich zobrazení 

v reálném čase nemožné. Protože samotný výčet zkratek výše uvedený není příliš 

sdílný, v následujícím textu budou jednotlivé pojmy stručně vysvětleny. 

 

HTML (HyperText Markup Language) 

HTML je základní jazyk pro tvorbu webových stránek. Tvůrce webu kombinací značek, 

odkazů a holého textu vytváří kód, který v podobě souboru nahrává na server. Tento 

soubor si prohlížeč návštěvníka ukládá a transformuje jeho obsah do tvůrcem 

požadované podoby, včetně designu. Zdrojový kód každé online HTML stránky 

je veřejně dostupný. ( 13) 

 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) 

XHTML je rozšířená verze značkovacího jazyka HTML. Nejvýraznější rozdíl mezi 

oběma značkovacími jazyky lze nalézt v syntaxi. XHTML například vyžaduje ukončení 

všech prvků, uzavření veškerých hodnot atributů do uvozovek či definování všech 

prvků a jejich jmen malými písmeny. Zdrojový kód je rovněž veřejně dostupný. ( 13) 

 

CSS (Cascading Style Sheets) 

Primárním přínosem kaskádových stylů CSS je skutečnost, že umožňují oddělit vizuální 

a obsahovou část stránek. S jejich pomocí lze umístit objekty kamkoli na zobrazovací 

plochu a měnit elementy napříč celým webem na jediném místě. Kaskádové styly 

zároveň poskytují větší podporu formátování než samotné HTML. V souvislosti 

s kaskádovými styly existuje jedno významné negativum. Tím je různá podpora 

jednotlivých prohlížečů. Situace se v posledních letech sice zlepšila a aktuální verzi 

CSS 2.1 již berou vývojáři nejpoužívanějších prohlížečů na vědomí mnohem bedlivěji 

než u verzí předchozích. Stále ovšem existují určité inkonzistence, které způsobují 

tvůrcům webů nepříjemné potíže. V případě, že tvůrce webu použije kaskádové styly, 

je potřeba dát tuto skutečnost prohlížeči najevo, například odkazováním na externí 

soubor celého stylopisu v hlavičce patřičného souboru. ( 13) 
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PHP (Hypertext PreProcessor) 

Tento programovací jazyk je nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro tvorbu 

dynamických webových stránek, a to především díky jednoduchosti použití, bohaté 

zásobě více než 5 500 funkcí v základní knihovně, podpoře mnoha databázových 

systémů a obrovskému množství open source kódů či projektů. Při použití jazyka PHP 

pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru, což znamená, 

že k návštěvníkovi je přenášen až výsledek jejich činnosti. Skripty tohoto jazyka 

se vkládají do HTML kódu. Jedná se například o elementy komunikace s databází 

(výsledky dotazů, ověřování oprávněnosti přístupu, vyplňovací formuláře atd.) 

či s adresním řádkem (jaký obsah je zobrazen na které stránce) nebo prvky layoutu 

a grafického designu. V takovém případě je spolehlivě zachována konzistence vzhledu 

webu na všech dotčených stránkách a editace jednoho takového prvku se projeví napříč 

všemi těmito stránkami. Chce-li tvůrce webu použít tento jazyk, je třeba vyžadovat po 

poskytovateli webhostingu podporu na straně serveru. ( 7) 

 

JS (JavaScript) 

Dalším zástupcem technologií pro tvorbu dynamického webového obsahu je JavaScript. 

Na rozdíl od PHP se veškeré příkazy provádí na straně klienta, což přináší výhodu 

v podobě minimálního vytížení serveru, ale zároveň značná omezení. Prostřednictvím 

tohoto jazyka prakticky není možné naprogramovat komplexní aplikaci, JavaScript je 

také nepoužitelný pro manipulaci se soubory či efektivní komunikaci s databází. Využití 

této technologie spočívá například v práci se styly, což se projevuje při zobrazování 

a skrývání obsahu a položek menu podle předvolených požadavků autora či dle chování 

návštěvníka, nebo s cookies, což umožňuje ukládat toto chování do paměti a využít jej 

při opětovném načtení stránky. Problémem pro užití JavaScriptu je skutečnost, že jeho 

funkčnost může být na straně klienta deaktivována. To lze řešit například zobrazením 

informace, že pro správné zobrazení webového obsahu je nutností povolit tuto 

technologii v prohlížeči. Obecně se doporučuje, že autor má při budování webu brát 

na vědomí, že konstrukce a funkčnost stránek musí být stoprocentní za všech okolností. 

To znamená, že je vhodnější zobrazený obsah skrývat než skrytý obsah zobrazovat, 

protože se tyto operace nemusí provést. Za zmínku stojí také fakt, že obsah zobrazený 

prostřednictvím JavaScriptu není indexován internetovými vyhledávači. ( 13) 
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MySQL (My Structured Query Language) 

Efektivní technologií pro uchovávání a správu dat je databáze pod správou 

databázového serveru. Databázi lze chápat jako úložiště dat uložených 

a zpracovávaných nezávisle na aplikačních programech. V databázi je tedy uložen 

datový model, jenž je podrobně pospán v části  2.1.1 této diplomové práce. ( 7) 

 

MySQL je relační databázový systém, vytvořený švédskou společností MySQL AB. 

Vyniká svou spolehlivostí, je multiplatformní a navíc jde o open source, což znamená, 

že lidé po celém světě mohou přispívat k opravování chyb, vylepšování systému 

a navrhování optimalizací. S MySQL databází je možné komunikovat prostřednictvím 

PHP skriptů s SQL dotazy. Jazyk SQL slouží jak pro definici datových struktur, tak 

pro manipulaci s daty, konkrétně vybírání, vkládání, aktualizaci a mazání. ( 7) 

 

 

Proprietární technologie 

Při budování multimediálního webu se jeho tvůrce nemusí spoléhat pouze 

na standardizované technologie (HTML, XHTML a CSS). Za zástupce dnes 

nejvyužívanějších uzavřených prvků, na nichž se dá vybudovat multimediální obsah, lze 

uvést Flash od Adobe, kterému se snaží konkurovat Microsoft se svým Silverlight. 

Nicméně W3C usiluje o to, aby byly všechny proprietární technologie v budoucnosti 

nahrazeny novým HTML 5. 

 

Technologie Flash ovládá drtivý podíl na poli on-line her, je motorem pohánějícím 

videoportál YouTube a nachází se v podobě plug-inu prakticky na všech dnešních 

počítačích. Silverlight od Microsoftu byl představen v roce 2007, nicméně díky své 

distribuci přes Windows Update se do zařízení a posléze i do podvědomí uživatelů 

dostává relativně rychle. Pro obě technologie však platí, že pro jejich spolehlivou 

funkčnost je nezbytné, aby měl uživatel nainstalován patřičný plug-in. Ten je nutno 

pro vyvarování se bezpečnostních hrozeb pravidelně aktualizovat. Významným 

nedostatkem je fakt, že obsah zobrazený prostřednictvím těchto technologií není 

indexován internetovými vyhledávači. 2 
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2.3.4 Webdesign 

Webdesign je mezioborová disciplína, která využívá poznatky vizuální komunikace, 

interakčního designu, psychologie, marketingu a dalších oborů při tvorbě webových 

stránek či aplikací. Přesný výklad pojmu webdesign spočívá v návrhu webových 

stránek, tedy nejedná se pouze o problematiku vzhledu a barevného provedení, ale 

i rozčlenění stránky na logické celky. Webdesign lze také podle T. A. Powella definovat 

jako souhrn těchto pěti oblastí: obsah, vizuální prvky, technologie, výkon a účel. Cílem 

webdesignu je navrhnout přehledný, snadno použitelný a vizuálně přitažlivý web. ( 8) 

 
Obsah 

Tato oblast zahrnuje zejména formu a uspořádání obsahu webu. Jedná se tedy 

především o způsob psaní textu, jeho uspořádání, strukturu, prezentaci. Forma 

a uspořádání jsou nejčastěji prezentovány HTML kódem. ( 8) 

 
Vizuální prvky 

Vizuální prvky se vztahují k rozvržení webu na obrazovce, což bývá obvykle tvořeno 

pomocí technologií HTML či CSS. Vizuální vzhled webové prezentace je jedním 

z nejdůležitějších faktorů, neboť u návštěvníka vytváří první dojem a pocit pohodlí. ( 8) 

 
Technologie 

Technologiemi se rozumí různé interaktivní prvky webového portálu, vytvořené 

zejména programovacími metodami. Řadí se sem např. klientské skriptovací jazyky, 

podpora prohlížečů, zákaznická podpora (email, chaty, fóra), multimédia apod. ( 8) 

 
Výkon 

Výkon souvisí se zajištěním rychlosti a spolehlivosti přenosu dat. Rychlost zobrazení 

webové stránky by měla být pro uživatele přijatelná i při nižší rychlosti připojení. 

 
Účel 

Účelem se rozumí záměr, se kterým je web vytvořen. Je třeba určit cílovou skupinu 

uživatelů a brát na ni při tvorbě zřetel. Účel je zřejmě nejdůležitější součást designu 

a měl by se na něj brát ohled i při rozhodování, která se týkají ostatních oblastí. ( 8) 
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2.3.5 Optimalizace webových stránek 

Pojem optimalizace webových stránek zahrnuje soubor metod, které napomáhají 

vyzdvihnout kvalitu stránek vůči konkurenci. Druhá varianta výkladu formuluje 

optimalizaci jako činnost snažící se v co největší míře kalkulovat s rozličnými faktory 

na straně uživatele, např. různou velikostí zobrazovací plochy, odlišným zobrazením 

v různých prohlížečích, zobrazením v mobilních telefonech, a zároveň webový portál 

přizpůsobovat jeho přirozeným požadavkům (celistvost, čitelnost atd.). ( 25) 

 

SEO (Search Engine Optimization) 

SEO je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby 

jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových 

vyhledávačích. Cílem je pak získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které 

odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici, jež vede především 

k pozitivním vlivům v oblasti návštěvnosti. Hlavní výhodou SEO optimalizace je fakt, 

že takto optimalizovaný web může přilákat za relativně nízké náklady mnohem více 

návštěvníků. Je vhodné pochopit, že SEO optimalizace nemá stav, kdy je možno 

konstatovat, že už je vše hotovo. Tedy nejedná se o stav, nýbrž proces, který není nikdy 

ve finálním stavu. Proto, aby bylo ve vyhledávačích dosaženo nejlepších výsledků 

a zároveň, aby byla udržena vysoká pozice v průběhu času, je třeba neustále, 

resp. pravidelně reagovat na úpravy algoritmů internetových vyhledávačů i na zlepšení 

kvality webových stránek konkurentů. ( 25) 

 

Internetové vyhledávače se snaží seřadit webové stránky podle toho, nakolik odpovídají 

zadanému požadavku. Internetový obsah je však natolik rozsáhlý, že je třeba 

automaticky porovnávat i relevantnost a kvalitu jednotlivých webů. K tomu slouží 

několik zásadních technik, které lze rozčlenit do dvou skupin, do tzv. on-page faktorů 

a off-page faktorů. Nutno dodat, že existují i tzv. neetické faktory, ty však nebudou 

v projektu aplikovány, a proto se jimi teoretická část předložené práce nebude 

zabývat. ( 25) 
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On-page faktory souvisí s obsahem zdrojového kódu a skutečností, že web odpovídá 

danému tématu. Pro vyšší umístění se doporučuje správně deklarovat hlavičku 

dokumentu, tedy definovat typ dokumentu, znakovou sadu, titulek, popis, klíčová slova, 

informace pro roboty a mapu stránek, dále minimalizovat velikost stránky, ale zároveň 

použít dostatek textu, kaskádové styly definovat výhradně externím souborem, používat 

jednoznačně validní kód, definovat netextovým elementům alternativní obsah, text 

kvalitně strukturovat do odstavců, správně strukturovat víceúrovňové nadpisy atd. ( 25) 

 

Mezi off-page faktory patří činnosti, které se netýkají editace zdrojového kódu stránky, 

nýbrž popularity webu. S tím souvisí proces budování odkazů směřujících na příslušný 

web, tzv. linkbuilding. Toho se dá zajistit buď aktivně (výměnou linků či nákupem 

zpětných odkazů) či pasivně, kdy návštěvníci sami doporučují web z důvodu kvalitního 

obsahu například na sociálních sítích či diskuzních fórech. Dalším zástupcem off-page 

faktorů je například registrace webu do internetových katalogů. ( 25) 

 
 
SEM (Search Engine Marketing) 

Pro mnohé nejjednodušším způsobem, jak získat nejvyšší pozice v internetových 

vyhledávačích, je koupit si je. V takovém případě se jedná o metodu zvanou SEM. 

Pomocí této placené techniky se majitel snaží zvýšit návštěvnost své elektronické 

prezentace a dosáhnout stavu, kdy se z potenciálního zákazníka stává skutečný klient. 

Již z výše uvedené definice lze vyvodit, že je tato metoda uplatňována zejména 

v případě elektronického obchodování. Nejčastější formou SEM marketingu je 

PayPerClick reklama, kdy inzerent předplatí počet skutečných návštěvníků webu, 

vstoupivších na stránky právě přes placený prostor, přičemž není omezen ani časovým 

intervalem, ani počtem zobrazení reklamy. Dalším pozitivem je fungování na principu 

klíčových slov, což znamená, že se reklama zobrazuje pouze potenciálně vhodným 

návštěvníkům. Nevýhodou je, že rostoucí konkurence zvyšuje cenu za proklik. Výsadní 

postavení v této oblasti má nástroj Google Adwords, do popředí v tomto odvětví jde 

ovšem také sociální síť Facebook. ( 25) 
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Optimalizace webu pro rozličná rozlišení 

Před sestavením designového návrhu je třeba brát v úvahu mimo jiné také různorodost 

rozlišení zobrazovacích ploch návštěvníků. V případě, že šířka webu přesahuje 

zobrazovací plochu uživatele, web se pro něj stává nepřehledným, špatně použitelným 

a vizuálně nepřitažlivým, čímž je de facto znemožněno plnění cílů webdesignu. Totéž 

se však dá říct i v opačném případě, kdy webový layout zasáhne například jen 

do poloviny horizontálního rozsahu širokoúhlého monitoru. Proto je třeba navrhnout 

optimální řešení, tedy sestavit takový webdesign, který vyjde vstříc co největší množině 

návštěvníků při respektování faktu, že vhodnější je upřednostňovat modernější extrémy 

před těmi zastaralými. Z těchto důvodů bude v analytické části předložené diplomové 

práce provedena analýza věnovaná relativním četnostem jednotlivých šířek 

zobrazovacích ploch u globálního spektra potenciálních návštěvníků webových stránek, 

a to jak z pohledu aktuálních dat, tak z hlediska vývoje v čase. Na základě výsledků této 

analýzy pak bude v návrhové části této práce navržen a následně zkonstruován design 

webu. ( 13) 

 

Optimalizace webu pro rozličné prohlížeče 

Je veřejně známo, že zobrazení webových stránek v prohlížeči Internet Explorer 

(zejména ve starších verzích) není úplně totožné jako v dalších nejpoužívanějších 

prohlížečích. Na této skutečnosti se nejvíce podílejí vykreslovací režimy. Prohlížeče, 

založené na jádře Gecko (Mozilla, Firefox, Konqueror či Safari) používají standardní 

vykreslovací režim, zatímco IE používá režim nestandardní (quirk). Zásadním rozdílem 

těchto dvou režimů je, že jinak počítají šířku a výšku blokových prvků. Nestandardní 

režim navíc zobrazuje o stupeň větší písmo. Internet Explorer 6 a starší neumí zvětšit 

písmo zadané absolutní velikostí, proto se dříve neměly používat jednotky pt, pc, in, 

cm, mm a px. Nerespektování těchto faktů a neprovedení řádného testingu webových 

stránek může kvůli těmto inkonzistencím vést v některých, zejména starších 

prohlížečích až k úplnému rozbití layoutu webu. Existuje řada způsobů, jak špatnému 

zobrazení webu zabránit, mnohé z nich však naruší validnost webu, která má vliv mimo 

jiné na úspěšnost SEO optimalizace, a proto jediným funkčním doporučením je 

vyvarovat se použití vlastností těch prvků, u nichž je známa různorodá interpretace. ( 23) 
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Optimalizace webu pro mobilní zařízení 

Stejně jako u různých prohlížečů se zobrazení webové stránky může lišit i v porovnání 

načtení webu na počítači a na mobilním zařízení. Je vhodné znát přibližnou průměrnou 

četnost návštěv a jí podřídit následná opatření. Mezi ta nejsložitější patří vytvoření 

mobilní aplikace či vytvoření mobilní verze webu, často však stačí optimalizovat 

stávající web pro správné zobrazení také v mobilních zařízeních. Většina mobilních 

prohlížečů na zobrazené stránce automaticky rozpozná nejobsáhlejší řádkový styl a ten 

následně zvětší. Dělá to z důvodu snazšího čtení textu i při drobném zobrazení.  Proto je 

vhodné, aby obsah webu co do počtu slov jednoznačně převýšil textové prvky layoutu. 

V opačném případě by totiž výše zmíněný automatický proces mohl zasáhnout 

do správného zobrazení designu webu. Ze stejného důvodu by měl být ponechán 

neomezený prostor pro všechny řádkové elementy. Zároveň by neměly být používány 

fonty, které nejsou mobilními prohlížeči podporovány. 

 

Optimalizace webu pro bezbariérový přístup 

Až 30 % uživatelů internetu je nějakým způsobem omezeno (nemají optimální technické 

vybavení, zobrazovací možnosti, zdravotní stav či správné zkušenosti). Při tvorbě webu 

je třeba respektovat také minoritní skupiny uživatelů, nikoli se jim však podřizovat. 

Mezi ně patří například uživatelé méně častých operačních systémů, prohlížečů, jiných 

zobrazovacích zařízení (chytré telefony, tablety aj.) či majitelé zastaralých počítačů 

(starší verze softwaru, malé rozlišení či špatné nebo žádné barvy). Těm nejdůležitějším 

se ostatně věnovaly předchozí odstavce. Mezi minoritní skupiny je nutno řadit také 

dyslektiky, kteří mají problémy se čtením špatně strukturovaných a dlouhých textů, 

barvoslepí (i částečně), kteří špatně vnímají malé kontrasty, dále slabozrací, jež 

vyžadují možnost většího písma, či tělesně postižení, kteří nemohou používat myš. ( 16)  

 

Od roku 2008 existují pravidla pro tvorbu přístupného webu závazná pro instituce 

veřejné správy, vyplývá z novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy. Většina pravidel je dobře použitelná i pro ostatní weby, neboť výrazně 

zvyšují kvalitu prezentace. Z následujícího seznamu, jež obsahuje nejpodstatnější 

pravidla, jsou vyjmuta ta, jež byla definována v souvislosti se SEO optimalizací. ( 16) 
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Vlastnosti přístupného webu: 

• Obsah stránek je dostupný a čitelný 

◦ Každý netextový prvek nesoucí sdělení má svou textovou alternativu 

◦ Informace sdělované přes doplňky jsou dostupné i bez jejich podpory 

◦ Všechny ovládací prvky jsou funkční i bez doplňkových technologií 

◦ Vizuální informace jsou dostupné, i když uživatel nemůže tyto aspekty vnímat 

◦ Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení 

◦ Barvy textu jsou dostatečně kontrastní vůči barvám pozadí (nejméně 5:1)1 

◦ Při změně velikosti mezi 50 a 200 % nedojde ke ztrátě obsahu ani funkcionality 

◦ Webová stránka obsahuje speciální CSS soubor pro tisk bez grafického layoutu 

• Práci s webovou stránkou řídí uživatel 

◦ Web nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní SW ani HW vybavení 

◦ Načtení nové stránky či přesměrování je možné jen na požadavek návštěvníka 

◦ Jakýkoli zvuk musí být možné na webové stránce vypnout či upravit hlasitost 

• Informace jsou srozumitelné a přehledné 

◦ Stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou 

◦ Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, často nadepsaných celků 

◦ Bloky obsahu, které nemají nejvyšší prioritu, je možné přeskočit 

• Ovládání webu je jasné a pochopitelné 

◦ Navigace je srozumitelná a konzistentní na všech stránkách webu 

◦ Navigace je od ostatního obsahu webové stránky zřetelně oddělena 

◦ Je umožněn snadný pohyb všemi směry v hierarchii webových stránek 

◦ Každá webová stránka má výstižný název odpovídající jejímu obsahu ( 16) 3 

                                                
 

 

 

 

1 Kontrast lze měřit, např. http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této části práce bude nejprve stručně charakterizován podnik a nastíněn záměr 

projektu, což poslouží výhradně pro účely přiblížení problematiky, na kterou 

se soustředí následná analýza. Detailnější popis projektu s uvedením všech podstatných 

charakteristik bude zachycen ve vlastním návrhu. 

 
Analýza současné situace, neboli situační analýza, je nedílnou součástí jakéhokoli 

procesu, jelikož umožňuje zainteresovaným stranám uvědomit si, jaké jsou možnosti 

jejich vzájemné spolupráce, jaké jsou předpoklady k úspěchu, čemu by měla být 

věnována pozornost a kam by měla tato spolupráce v budoucnu směřovat. Situační 

analýza se pro účely realizace tohoto projektu detailně věnuje požadavkům a potřebám 

zákazníka i možnostem, schopnostem a doporučením tvůrce webu2. Dále jsou zde 

zpracovány různé analýzy pro potřeby rozhodovacích procesů. ( 26) 

3.1 Faktografický popis podniku 

• Název: TJ Baník Lužice  

• Založen: 1933 

• Číslo klubu: 6250201 

• Sídlo: U stadionu 16,  696 18 Lužice 

• Právní forma: družstvo 

• Počet členů: cca 200 

• Jednatel: Josef Staněk 

• Předmět: organizace a pořádání sportovních a společenských akcí 

 

 

Obrázek č. 1: Logo klubu 
  

2  Tvůrcem webu je autor předložené práce. Dále v textu je užito pouze označení "tvůrce". 

Obrázek č. 1: Logo klubu 
(Vlastní zpracování) 
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3.2 Stručný návrh záměru 

Záměrem celého projektu je v souladu s provedenými analýzami naprogramovat 

prostřednictvím jazyků XHTML, JS, PHP a MySQL prostředí pro cílenou prezentaci 

dat, vybudovat vlastní administrační systém pro jejich správu, zvolit a aplikovat vhodný 

redakční systém pro publikování článků a v konečném důsledku integrovat tyto systémy 

do jednoho funkčního celku a tím vytvořit dynamickou webovou prezentaci 

pro fotbalové družstvo TJ Baník Lužice. 

 

Ve spojitosti s konkrétní zakázkou je hlavním cílem programátora vybrat z nabídky 

vlastních řešení, nabídky již existujících dat a nabídky externích dodavatelů takovou 

kombinaci služeb, hardware a software, která bude navzájem kompatibilní a schopna 

vzájemné bezproblémové spolupráce, a která zajistí maximální splnění očekávání 

klienta především na funkčnost pořizovaného prostředí. 

3.3 Analýza požadavků a potřeb zákazníka 

Analýza požadavků v systémovém a softwarovém inženýrství pojímá ty úkoly, které 

vstupují do rozhodování o potřebách a podmínkách kladených na nový nebo měněný 

produkt. Tato analýza je kritická ve vztahu k úspěšnému dokončení projektu vývoje. 

Požadavek musí být proveditelný, měřitelný, testovatelný a také musí byt definovaný 

dostatečně detailně pro účely návrhu systému. ( 11) 

 

Ze všeho nejdříve byl zákazník seznámen s řešenou problematikou, tedy s možnostmi, 

využitím, výhodami a nevýhodami různých variant, které byly předmětem rozhodování. 

Všechny podstatné souvislosti byly detailně popsány v teoretické části předložené 

diplomové práce. Zákazníkem projektu je myšlena sedmičlenná rada klubu. Základem 

pro tuto analýzu byly sběr informací v podobě rozhovoru, který proběhl v březnu 2013, 

a následné společné vyhodnocení požadavků. Posléze došlo k identifikování nejasných, 

nekompletních či protichůdných požadavků a k řešení těchto nesrovnalostí. Požadavky 

se týkaly následujících oblastí a byly v předložené práci jednoznačně zformulovány 

a zdokumentovány. 
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Požadavky na doménu a webhosting 

Vzhledem k faktu, že doména má být trvalá, přáním zákazníka je použít takový název, 

do kterého nebude zasahovat jméno poskytovatele služby a bude z něj na první pohled 

patrné, že web prezentuje fotbalový klub TJ Baník Lužice. Název domény by měl být 

zároveň dobře vyslovitelný i zapsatelný a především snadno zapamatovatelný. Nejvyšší 

prioritou je volba české (CZ) domény. 

 

Základním požadavkem na webhosting z pohledu zákazníka je maximální dostupnost. 

Všechny technické parametry (prostor, databáze, podpora skriptů, FTP atd.) budou 

vybrány na základě doporučení tvůrce webu. Podmínkou při volbě domény 

a webhostingu je celková roční cena nepřevyšující hodnotu 1500 Kč za obě služby. 

 
 
Požadavky na obsah webové prezentace 

Optimálním řešením je rozdělení webového portálu na čtyři základní sekce podle 

věkových kategorií – muži, dorost, žáci a přípravka. Každá taková sekce musí 

obsahovat prostor pro reportáže ze zápasů, které jsou zásadním sdělením 

pro návštěvníka a tomu by mělo být podřízeno jejich umístění. V každé sekci dále musí 

být prostor pro krátké zprávy, novinky či  sdělení a také kalendář akcí. Nutností je 

přehledný rozpis budoucích utkání, výsledky odehraných zápasů, statistiky střelců 

a aktuální tabulka soutěže, kterou daný tým hraje. Pro sekci mužů je navíc požadován 

rozpis a výsledky všech utkání soutěže spojený s automatickým výpočtem tabulky 

doma-venku i tabulky jaro-podzim, individuální statistiky týmu zachycující vstřelené 

branky, obdržené karty, odehrané minuty a tréninkovou docházku, dále profily hráčů 

a také možnost zobrazení všech jmenovaných detailů po jednotlivých ročnících, tedy 

archiv statistik, tabulek, ale také všech reportáží z odehraných utkání. Na webu by 

neměl chybět prostor pro diskuzi, nejlépe zvlášť pro muže a pro mládež. 

 

Důležitým faktorem je struktura webového obsahu. Výše jmenované informace by měly 

být i přes jejich velké množství zobrazeny v přehledné formě, měly by dynamicky 

reagovat na chování návštěvníka, měl by být zobrazen ten obsah, který uživatel hledá. 
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Požadavky na technologie a webdesign 

Přáním družstva je vytvoření funkčního dynamického webu s minimálními požadavky 

na jeho správu. Veškeré tabulky, statistiky a další požadované informace se mají 

aktualizovat automaticky bez potřeby zásahu do kódu. Jaké technologické prostředky 

k tomu budou použity, není z tohoto pohledu podstatné. Samozřejmostí je také 

přehlednost, snadná použitelnost a vizuální přitažlivost webu. Grafická podoba by měla 

obsahovat klubové logo, jakožto jednoznačný grafický identifikátor družstva, a zároveň 

respektovat od něj se odvíjející klubové barvy.  

 
 
Požadavky na optimalizaci webových stránek 

V oblasti SEO optimalizace je důležité, aby internetové vyhledávače na hledaná 

sousloví „Baník Lužice“ či „fotbal Lužice“ zobrazily tento webový portál mezi prvními. 

SEO optimalizace bude považována za úspěšnou, pokud každý uživatel, který bude 

fotbalový klub na internetu hledat, navštíví tyto webové stránky. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o oficiální webové stránky fotbalového klubu, tedy nejen o jeho představení, 

ale také reprezentaci, měl by web na své návštěvníky působit co nejdůvěryhodněji. 

Tomu lze přispět mimo poskytování relevantních informací také respektováním 

a plněním doporučení on-page faktorů SEO optimalizace. Naopak o zavedení placeného 

SEM marketingu není vůbec uvažováno. 

 

V souvislosti s šířkou webové prezentace je požadováno, aby byla přizpůsobena 

co největší množině návštěvníků při respektování skutečnosti, že vhodnější je 

upřednostňovat modernější extrémy před těmi zastaralými. Tvůrce webu by měl 

zároveň zkonstruovat takovou prezentaci, která se korektně zobrazí ve všech 

prohlížečích, a to nejlépe i na mobilních zařízeních. Vytvářet samostatnou aplikaci 

či speciální verzi webu pro mobilní zařízení není potřeba. 

 

Ze strany družstva je velký zájem o vytvoření kvalitního webu. V tomto směru by měla 

být dodržena pravidla pro tvorbu přístupného webu, jmenovaná na straně 38 předložené 

diplomové práce. 
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Požadavky na redakční a administrační systém 

Správa webového obsahu prostřednictvím redakčního systému by měla být v první řadě 

přístupná pouze po přihlášení oprávněného uživatele. Mělo by se jednat o uživatelsky 

příjemné online prostředí s jednoduchým ovládáním zejména při vkládání, editaci 

a mazání článků. Administrační systém by měl sloužit výhradně pro bezpečné vkládání 

dat do databáze. Po vložení údajů se dotčené tabulky na stránkách přepočítají. 

Samozřejmě i pro administrační systém platí, že k němu mají přístup pouze oprávnění. 

 
Dodatečné požadavky uživatelů 

Mezi dodatečná přání návštěvníků (zjištěná zpětnou vazbou na diskuzi webu) patří 

tipovací soutěž, kde soutěžící tipují výsledky mistrovských utkání mužů. Jejich tipy jsou 

pak porovnávány se skutečnými výsledky a na základě přesnosti obodovány. V tabulce 

je pak zachyceno, kolik bodů který tipující během aktuálního ročníku nasbíral. 

 

Druhým požadavkem ze strany uživatelů je zavedení databáze pokut. U týmu mužů 

se vybírají symbolické pokuty, hříšníci jsou pak zobrazeni na stránkách. Funkce 

přidávání záznamů do pokut a editace stavů jednotlivých pokut (zaplacena, smazána) by 

měly být zahrnuty v administračním systému. 

3.4 Analýza možností, schopností a zkušeností tvůrce 

Kromě analýzy požadavků a potřeb zákazníka je nutné zpracovat také analýzu možností 

a schopností tvůrce, a to nejen jako reakci na přání zákazníka, ale také jako doporučení 

v oblastech, kterým zákazník nemusí rozumět. I přesto, že tato analýza obsahuje souhrn 

zejména subjektivních názorů, z hlediska kritérií pro rozhodování je velice důležitá. 

Syntéza těchto dvou analýz slouží k vytvoření závěrů podstatných pro návrhovou část. 

 
Vlastní zkušenosti s poskytovateli domény a webhostingu 

Mezi poskytovatele, se kterými má tvůrce webu vlastní zkušenosti, patří Forpsi a Český 

hosting. V obou případech provider splnil očekávání, a tak lze výsledky spolupráce 

hodnotit jako velmi pozitivní. Veškeré požadavky, které byly součástí placeného 

programu, byly splněny. Zatímco Forpsi nabízí výhodný program pro statické webové 
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stránky, Český hosting poskytuje výhodné služby zejména pro dynamické webové 

prezentace, nabízí mimo jiné práci s databázemi, podporu serverových skriptů 

či redakčních systémů. Objektivnímu srovnání služeb nejpoužívanějších poskytovatelů 

bude věnována pozornost při volbě domény a webhostingu. 

 

Používané technologie a webdesign 4 

Základem kódu webových stránek je jazyk XHTML. Pro oddělení vizuální a obsahové 

části stránek a zároveň pro větší podporu formátování slouží CSS. Jedním 

z používaných skriptovacích jazyků pro tvorbu dynamických webových stránek je 

JavaScript. Využití této technologie spočívá především v práci se styly, což se projevuje 

při zobrazování a skrývání obsahu podle předvolených požadavků autora či dle chování 

návštěvníka, nebo se soubory cookies, které umožňují ukládat toto chování do paměti 

a využít jej při opětovném načtení stránky. Komunikace s databází, ať už dotazování 

na potřebná data, ověřování oprávněnosti přístupu, odesílání dat prostřednictvím 

formulářů či jiné operace zastřešuje programovací jazyk PHP. Stejný jazyk je díky 

bohaté zásobě více než 5 500 funkcí použit pro analýzu dat a její interpretaci a také 

efektivně pracuje s adresním řádkem, čímž lze pohodlně rozhodnout o tom, jaký obsah 

bude zobrazen na které stránce. Řešení layoutu webu prostřednictvím této technologie 

zajišťuje stoprocentní konzistenci vzhledu webu na všech dotčených stránkách a editace 

jednoho takového prvku se projeví napříč všemi těmito stránkami. Jazyk PHP je 

ideálním řešením pro požadavek zákazníka, že veškeré tabulky, statistiky a další 

informace se mají aktualizovat automaticky bez potřeby zásahu do kódu. Pro konkrétní 

dotazy na MySQL databázi jsou použity PHP funkce, které musí zahrnovat 

jednoznačnou syntaxi jazyka SQL, jež slouží jak pro definici datových struktur, 

tak pro manipulaci s daty, konkrétně vybírání, vkládání, aktualizaci a mazání. 

 

Co se týká webdesignu, za obecný cíl lze vždy považovat vytvoření přehledného, 

snadno použitelného a vizuálně přitažlivého webu. K tomu lze přispět navrhnutím 

vhodné struktury webu. Při respektování požadavků zákazníka na obsah prezentace 

a její webdesign je tvůrcem doporučeno jednoznačně oddělit záhlaví, hlavní obsahovou 

část a zápatí webu. Záhlaví webu by mělo obsahovat kromě loga klubu, které je nutno 

transformovat do vektorové grafiky, názvu a titulku webu také navigační lištu, tedy 
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odkazy pro vstup do jednotlivých sekcí, případně podsekcí. Naopak součástí zápatí jsou 

externí odkazy na doporučené weby a decentní připomenutí jména tvůrce webového 

komplexu. Uspořádání hlavní obsahové části webu spočívá v jejím rozčlenění na dva 

sloupce, přičemž podstatné informace jsou k nalezení vždy v levém sloupci, který 

zaujímá dvě třetiny šířky webu. Zbylou část zaplňují dodatečné informace, zajímavosti 

a fakta, která nevyžadují nejvyšší pozornost. 

 

Pro vizuální prvky vztahující se k rozvržení webu na obrazovce jsou standardně použity 

technologie XHTML a CSS. Veškeré obrázky tvořící grafiku webu jsou navrhovány 

v prostředí Adobe Fireworks. Jedná se o software umožňující vytvářet vektorové 

i bitmapové obrázky pro návrhy atraktivních webových stránek bez potřeby psaní kódu. 

Volba právě tohoto programu souvisí také s výkonem webdesignu, který lze snadno 

dekomponovat na menší části pro účelové zrychlení načítání webu. 

 

Mezi interaktivní prvky, které lze na základě vlastních zkušeností a v souladu 

s uvedenými požadavky zákazníka, potažmo návštěvníků, při realizaci tohoto projektu 

použít, patří zejména diskuzní fóra, tipovací soutěž či prezentace videí. S vytvořením 

vlastního diskuzního prostoru se pojí celá řada faktů, které však lze z větší části 

objektivně považovat za nevýhody. Kromě dokázání si znalostí a schopností nutných 

k dosažení požadovaného výsledku totiž s tvorbou a následně správou vlastního 

diskuzního fóra souvisí jistá rizika. Mezi ta nejzávažnější lze jednoznačně považovat 

zabezpečení, které de facto nelze nastavit na úroveň profesionálního poskytovatele, 

uživatelské možnosti a funkce ze stejného důvodu či v neposlední řadě zbytečné 

zatěžování vlastních databází nekontrolovaným obsahem. Především z těchto důvodů je 

rozumnější používat diskuzní prostor od externího poskytovatele, např. od společnosti 

blueboard.cz, se kterou má tvůrce webu dobré zkušenosti. Co se týká prezentace videí, 

spolehlivým zprostředkovatelem je portál YouTube, jehož objekty lze snadno přiřadit 

na vlastní webové stránky. Tato možnost je natolik rozšířená a intuitivní, že ji netřeba 

představovat návštěvníkům. Naopak ukládání videí na vlastní server způsobuje nejen 

jeho datové zatížení, ale také riziko, že spuštění videa nebude podporováno prohlížečem 

na straně návštěvníka. 
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Jedním z požadavků ze strany návštěvníků je tipovací soutěž. Vzhledem k tomu, 

že vyplňovací formuláře jsou dostupné široké veřejnosti, nelze vyloučit různé 

nepříznivé pokusy ze strany návštěvníků. Ať už se může jednat o hackerské útoky jako 

například SQL injection, kdy se útočník pokouší poslat do databáze vlastní SQL příkaz, 

nebo memory overflow, kdy se útočník snaží poslat do databáze takové množství dat, 

že dochází k vyčerpání její paměti. Naprogramování vlastní tipovací soutěže, obsahující 

ukládání vložených dat, jejich porovnávání se skutečnými výsledky a vyhodnocení této 

soutěže je nejen náročné pro tvůrce, ale také pro samotnou databázi. Řešením může být 

ošetřené ukládání všech odeslaných dat do jednoho textového řetězce ve vhodném 

formátu, který lze po vložení do online tabulky na Google Drive transformovat 

do požadované podoby a zároveň příslušnými funkcemi vyhodnotit výsledky soutěže. 

Taková tabulka pak může vygenerovat SQL příkaz, který po vložení do databáze 

aktualizuje průběžné pořadí soutěže. Tímto způsobem je databáze chráněna 

před nepříznivými vlivy jak z pohledu nepřijatelného chování návštěvníků, tak 

z pohledu jejího zatížení, neboť velké množství výpočtů je provedeno externě. 5 

 

Používané redakční systémy 

Mezi redakční systémy, se kterými má tvůrce webu vlastní zkušenosti, patří Textpattern 

a WordPress. V obou případech publikační rozhraní splnilo očekávání, a tak lze tyto 

zkušenosti považovat za velmi pozitivní. Oba systémy však nabízí různé funkce a každý 

je vhodný pro jiný typ webu. Redakční systém WordPress disponuje širokou knihovnou 

grafických šablon a pluginů i perfektním WYSIWYG editačním prostředím, čímž 

umožňuje tvorbu webu bez znalostí programování. Naopak Textpattern je mnohem 

příznivější pro vývojáře a je vhodný pro složité webové aplikace. Porovnání funkcí 

a možností nejpoužívanějších redakčních systémů bude provedeno níže v kapitole  3.5. 

3.5 Analýzy faktorů pro rozhodovací procesy 

Po analýze požadavků zákazníka a po subjektivní sumarizaci možností, schopností 

a zkušeností tvůrce je třeba věnovat pozornost faktorům, které lze jednoznačně 

a objektivně měřit, hodnotit a interpretovat. Výsledky těchto analýz pak hrají 

významnou roli v konečné fázi rozhodujícího procesu. Jedná se především o analýzu 
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poskytovatelů domény a webhostingu, porovnání redakčních systémů či volbu 

technologií, prostřednictvím kterých proběhne transformace dat z databáze na konečný 

webový výstup. 

 
Volba domény a webhostingu 

Při výběru domény a webhostingu je vhodné poohlédnout se po poskytovatelích, kteří 

mezi českými uživateli patří mezi ty vůbec nejoblíbenější. Popularitu providerů těchto 

služeb lze měřit především počtem registrovaných domén, ale také například výsledky 

anket či referencemi věhlasných časopisů. Zejména tržní podíl poukazuje na fakt, 

že mezi nejpopulárnější poskytovatele domén a hostingu patří Internet CZ, Active 24, 

IGNUM a ThinLine. Služby právě těchto čtyř společností budou analyzovány 

a v souvislosti s již definovanými požadavky bude zvoleno optimální řešení ( 17) 

 

ANALÝZA SLUŽEB 
WEBHOSTINGU 

FORPSI 
DYNAMIC ( 21) 

FORPSI 
NORMAL ( 21) 

Active 24 
HOME ( 12) 

IGNUM 
LITE ( 20) 

Český hosting 
Webhosting ( 15) 

prostor 3 GB 10 GB 5 GB 1 GB 25 GB 

email      

databáze      

PHP      

FTP      

data traffic      

Joomla      

WordPress      

Drupal      

Textpattern      

Cena [Kč/rok] 970,- 1450,- 1870,- 2400,- 1200,- 

Tabulka č. 2: Analýza služeb poskytovatelů webhostingu 
(Vlastní zpracování) 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejracionálnějším řešením je volba webhostingu 

od Českého hostingu, který ve svém balíčku zahrnuje všechny požadované služby 

a nabízí několikanásobně větší prostor za takřka bezkonkurenční cenu. Tento 

poskytovatel se svou službou mimo jiné vyhrál dosud poslední hlasování veřejnosti 

o nejlepší PHP + MySQL hosting a momentálně spravuje více než 26 500 domén ( 15). 



Analýza současné situace 

48 

 

Volba redakčního systému 6 

Porovnání nejoblíbenějších redakčních systémů je znázorněno v následující tabulce: 

 
ANALÝZA CMS SYSTÉMŮ Drupal Joomla! Textpattern WordPress požadováno 

systémové požadavky      

náklady zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 

databáze MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL 

licence open source open source open source open source open source 

operační systém nezáleží nezáleží nezáleží nezáleží nezáleží 

programovací jazyk PHP PHP PHP PHP PHP 

bezpečnost      

captcha lze přidat lze přidat  lze přidat  

schvalování obsahu      
verifikace emailem      

podpora      

předlohy kódu  lze přidat    

nápověda online      
veřejné diskuze      

vývojáři třetích stran      

zpříjemnění práce      

friendly URLs      

změna velikosti obrázků lze přidat     
sledování příspěvků lze přidat   lze přidat  

tlačítko Zpět omezené   omezené  

WYSIWYG editor lze přidat  lze přidat   

management      

řízení reklamy lze přidat     

administrace online      
administrace inline    lze přidat  

témata a skiny   lze přidat   

interoperabilita      

RSS      

FTP omezené   lze přidat  
UTF-8      

XHTML      

Tabulka č. 3: Analýza parametrů redakčních systémů 
(Vlastní zpracování podle  14) 
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Při pohledu na tabulku uvedenou na předchozí straně je zjevné dělení parametrů 

do několika skupin, a to na systémové požadavky, bezpečnost, podporu, zpříjemnění 

práce, management a interoperabilitu (spolupráci). Co se týká systémových požadavků 

a podpory, redakční systémy jsou natolik propracované a rozšířené, že splňují všechny 

požadavky a v této souvislosti nepřináší žádná zásadní omezení. V oblasti bezpečnosti 

nejvíce vyhovuje Textpattern, ačkoli právě tento redakční systém má nejnižší úroveň 

zabezpečení, ovšem pro praktické účely toho projektu jsou přihlášení jménem a heslem 

bez captchy či verifikace emailem a schvalování obsahu více než postačující. 

 

Práce s vydáváním článků je nejvíce zpříjemněna u redakčního systému Joomla!, 

je však otázkou, zda to považovat za výhodu či nevýhodu. Důležitým faktem je, 

že WYSIWYG editor není vyžadován, přesněji řečeno, nejvhodnější varianta je taková, 

že systém tímto prostředím vůbec nedisponuje. Při programování webu je naprosto 

nepoužitelné a v případě přístupu redaktorů k formátování textu by mohlo dojít 

k zasažení do jednotné struktury formátování textu konzistentního napříč celým webem. 

Z tohoto hlediska nejvíce vyhovuje redakční systém Textpattern, který je mnohem 

příznivější pro vývojáře a je vhodný pro složité webové aplikace. Tento publikační 

systém nejvíce splňuje požadavky také v oblasti managementu, neboť opět nabízí 

jednoduché řešení, kdy neposkytuje řízení reklamy, administraci inline, která by byla 

vzhledem k typu redaktorů nevhodná, ani grafické šablony, kterých by nebylo využito. 

Posledním kritériem při výběru redakčního systému je spolupráce s RSS, FTP, UTF-8 

a XHTML. S tím však redakční systémy až na výjimky nemají problémy. 7 

 

Vzhledem k výsledkům analýzy a skvělým zkušenostem s redakčními systémy 

Textpattern a WordPress je zřejmé, že prvně jmenovaný je nejlepším kandidátem 

pro jeho aplikaci na tento konkrétní projekt. Při zpětné kontrole je Český hosting 

jediným z analyzovaných poskytovatelů, jež plně podporuje implementaci Textpatternu. 

 

Volba technologií a způsobu jejich kombinace 

Z analýzy požadavků zákazníka a možností tvůrce je patrné, že veškeré výpočty tabulek 

a statistik budou tvořeny kombinací PHP a SQL jazyka. Existuje však řada možností, 



Analýza současné situace 

50 

 

jak tyto jazyky zkombinovat. Tím jednodušším způsobem je použít jazyk SQL 

pro základní komunikaci s databází a PHP pro vše ostatní (uložení dat do polí, práce 

s daty, transformace dat do vhodné podoby atp.). Druhou možností je použít pro veškeré 

výpočty jazyk SQL, využít k tomu vlastní pohledy obsahující potřebné procedury 

a funkce přímo na databázovém serveru, a pak tyto pohledy za pomocí PHP příkazů 

zobrazit na webové stránce. Tento způsob je šetrnější, neboť uživatel posílá na server 

méně dotazů, ovšem v souvislosti s požadavky mnohem náročnější, je také mnohem 

složitější pro úpravy. Pro účel tohoto webu bude zvolen způsob první, tedy pro veškeré 

algoritmy bude použit jazyk PHP. Pro šetření databáze bude nastaveno ukládání webové 

stránky do cache paměti prohlížeče uživatele. To znamená, že při opakované návštěvě 

webu se celý obsah načítá z lokálního média bez jakéhokoli dotazu na databázový 

server. Uživatel je o této skutečnosti informován. 

 

JavaScript bude použit v souladu s výhodami uvedenými v teoretické části, tedy 

zejména pro práci se styly, což se projevuje při zobrazování a skrývání obsahu podle 

předvolených požadavků tvůrce či dle chování návštěvníka, nebo se soubory cookies, 

které umožňují ukládat toto chování do paměti a využít jej při opětovném načtení 

stránky. 

 

Optimalizace webu pro rozličná rozlišení 

Výsledek tohoto rozhodovacího procesu musí být jasný před startem sestavování 

designového návrhu. V případě, že šířka webu přesahuje zobrazovací plochu uživatele, 

web se pro něj stává nepřehledným, špatně použitelným a vizuálně nepřitažlivým. Totéž 

se však dá říct i v opačném případě, kdy webový layout zasáhne například jen 

do poloviny horizontálního rozsahu širokoúhlého monitoru. Proto je třeba navrhnout 

optimální řešení, tedy sestavit takový webdesign, který vyjde vstříc co největší množině 

návštěvníků při respektování faktu, že vhodnější je upřednostňovat modernější extrémy 

před těmi zastaralými. Z těchto důvodů je doporučeno provést analýzu relativních 

četností šířek zobrazovacích ploch uživatelů internetu, a to jak z pohledu aktuálních dat, 

tak z hlediska vývoje v čase. Na základě výsledků této analýzy pak bude v návrhové 

části této práce navržen a následně zkonstruován design webu. 
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Následující tabulka přehledně popisuje, kolik procent návštěvníků používá různá 

zobrazovací rozlišení, resp. rozměr horizontální strany. Z tabulky je patrné, že většina 

uživatelů používá rozlišení o šířce 1280 a 1366 pixelů. Šířka téměř každého šestého 

návštěvníka dosahuje 1024 pixelů, což je rozhodně nezanedbatelný údaj. Ostatní 

velikosti používají méně početné množiny uživatelů, a proto je třeba sledovat trend, 

na jehož základě lze jednoznačně určit, která rozlišení vyhasínají a která teprve rozvíjí 

svůj potenciál. 

 
ŠÍŘKA [px] 480 640 800 1024 1152 1280 1366 1440 1600 1680 1920 

četnost [%] 0,88 0,06 1,18 15,4 2,18 26,7 27,8 5,7 4,4 6,1 9,6 

Tabulka č. 4: Šířky zobrazovacích ploch uživatelů internetu 
(Vlastní zpracování podle  4) 

 

Níže uvedený graf přehledně zachycuje trend šířek zobrazovacích ploch uživatelů 

internetu. Je patrné, že tendence směřuje k používání většího rozlišení a naopak 

rozlišení o šířce menší než 1024 pixelů naprosto upadá. 

 
Graf č. 1: Trend šířky zobrazovacích ploch uživatelů internetu 

(Vlastní zpracování podle  29) 
 
Již z výše uvedeného grafu lze vyvodit, jak nejlépe optimalizovat šířku webové 

prezentace tak, aby limitovala co nejmenší množinu uživatelů. V následující tabulce je 

zobrazena matice procentuálního zastoupení uživatelů, kteří jsou rozděleni pro tyto 

účely do čtyř základních skupin. První skupinu tvoří uživatelé, pro něž je analyzovaná 

šířka příliš velká, to znamená, že se webová prezentace nevleze na zobrazovací plochu. 

Druhou skupinu tvoří návštěvníci, pro jejichž rozlišení je web optimalizován. Další 
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kategorii tvoří uživatelé, jimž se web zobrazí na méně než polovině zobrazovací plochy, 

což lze rovněž považovat za nevyhovující. Všechny ostatní návštěvníky lze zařadit 

do skupiny vyhovující. 

 
ŠÍŘKA WEBU příliš velká optimální vyhovující příliš malá 

800 px 0,94 % 1,18 % 77,78 % 20,1 % 

1000 px 2,12 % 15,4 % 82,48 % - 

1200 px 19,7 % 26,7 % 53,6 % - 

1400 px 74,2 % 5,7 % 20,1 % - 

Tabulka č. 5: Optimalizace šířky webu dle rozlišení uživatelů 
(Vlastní zpracování podle  4) 

 
Při rozhodování o šířce webu je nutné zvolit takovou hodnotu, která limituje co nejméně 

uživatelů. Při respektování této skutečnosti je zřejmé, že optimálním řešení je volba 

šířky okolo 1000 pixelů, neboť vyhovuje přibližně 98 % uživatelů internetu. 8 

3.6 Syntéza aplikovaných analýz 

Informace získané použitými analýzami jsou v této fázi shrnuty do jednotné a přehledné 

formy. Veškeré požadavky, potřeby a přání zákazníka i uživatelů vstupují stejně jako 

výsledky rozhodovacích procesů do návrhové části. 

 
Na základě posouzení nabízených služeb a cen byl vybrán webhosting od Českého 

hostingu, jehož produkt za 1200 Kč ročně splňuje všechny požadované faktory. 

Od stejné společnosti bude za 125 Kč ročně zajištěna také doména tjbanikluzice.cz. 

V rámci volby redakčního systému byly analyzovány čtyři rozličné produkty, z nichž 

za nejvhodnější byl vybrán Textpattern. Ačkoli nedisponuje takovým množstvím funkcí 

jako některé jiné systémy, pro tento konkrétní projekt je naprosto vyhovující. 

Pro vytvoření webového komplexu budou použity jazyky XHTML, JS, PHP, MySQL 

a TXP. Za administrační systém bylo vybráno řešení vlastní produkce. Webdesign bude 

zasahovat do necelých 1000 px šířky zobrazovací plochy. Web bude optimalizován 

pro internetové vyhledávače podle doporučení odborníků. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce je představen vlastní návrh řešení, který vychází nejen 

z výsledků provedených analýz a rozhodovacích procesů, ale také z poznatků 

z teoretické oblasti, získaných studiem odborné literatury, a zároveň výrazně rozšiřuje 

kapitolu  3.2 Stručný návrh záměru. Vlastní návrh řešení obsahuje detailnější popis 

s uvedením všech podstatných charakteristik. 

 

Záměrem celého projektu je v souladu s provedenými analýzami naprogramovat 

prostřednictvím jazyků XHTML, JS, PHP, MySQL a TXP prostředí pro cílenou 

prezentaci dat, vybudovat vlastní administrační systém pro jejich správu, aplikovat 

vybraný redakční systém pro publikování článků a v konečném důsledku integrovat tyto 

systémy do jednoho funkčního celku a tím vytvořit dynamickou webovou prezentaci 

pro fotbalové družstvo TJ Baník Lužice. Všechny tyto procesy budou v rámci praktické 

části podrobně zdokumentovány. Nejprve bude vytvořena elektronická podoba loga 

klubu ve vektorovém formátu a od něj se odvíjející grafický design webu, navržena 

finální struktura webu včetně datového modelu, bude implementován redakční systém 

a v něm naprogramován layout i obsah webu, dále bude vybudován administrační 

systém a nakonec proběhne systémová integrace pro sloučení jednotlivých částí v jeden 

funkční celek. Tato integrace bude podložena přehledným schématem. 

 

Ve spojitosti s konkrétní zakázkou je hlavním cílem programátora vybrat z nabídky 

vlastních řešení, nabídky již existujících dat a nabídky externích dodavatelů takovou 

kombinaci služeb, hardware a software, která bude navzájem kompatibilní a schopna 

vzájemné bezproblémové spolupráce, a která zajistí maximální splnění očekávání 

klienta především na funkčnost pořizovaného prostředí. 
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4.1 Implementace redakčního systému Textpattern 

V analytické části byla na stranách 48 a 49 věnována pozornost porovnání čtyř 

oblíbených redakčních systémů. Za nejlepšího kandidáta pro aplikaci na tento konkrétní 

projekt byl zvolen redakční systém Textpattern. Před samotným používáním systému je 

třeba jeho instalace, která se provádí několika snadnými kroky. Po nahrání souborů 

na server a spuštění instalačního souboru se vybere jazyk, provede propojení s databází, 

vytvoří konfigurační soubor a založí administrátorský účet. Po úspěšné instalaci byl 

pro větší zabezpečení instalační soubor ze serveru odstraněn. Redakční systém je 

přístupný po přihlášení. 

 
Obrázek č. 2: Přihlášení do redakčního systému 

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
 

Práce v redakčním systému Textpattern je členěna do tří oblastí, a to práce s obsahem, 

se vzhledem a se správou redakčního systému. Čtvrté tlačítko Zobrazit slouží 

pro přechod z redakčního systému na úvodní stránku webové prezentace. 

 

 
Obrázek č. 3: Hlavní nabídka redakčního systému 

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
 

Jednotlivé oblasti jsou v redakčním systému seřazeny podle četnosti běžného používání, 

přesto je po instalaci vhodnější projít těmito oblastmi a přizpůsobit určitá nastavení 

v opačném pořadí. 
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Správa 

 
Obrázek č. 4: Nabídka redakčního systému – správa 

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
 

Uživatelé 

Jednou z nejdůležitějších částí správy redakčního systému je přesné určení oprávněných 

uživatelů a definování jejich práv. K vytvoření autora slouží následující formulář. 

 

 
Obrázek č. 5: Vytvoření nového uživatele redakčního systému 

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
 

Autor webu je automaticky definován jako vydavatel. Ostatní uživatelé jsou vymezeni 

jako redakční autoři. Toto nastavení zabraňuje jejich vstupu do těch částí redakčního 

systému, v nichž by mohli zasahovat do designu či do skriptů generujících obsah. 

 

 
Obrázek č. 6: Uživatelé redakčního systému 

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
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Jednotliví uživatelé mají v redakčním systému následující oprávnění: 

Vydavatel 

• přidává, upravuje a odstraňuje články, odkazy a komentáře 

• mění stav článku 

• upravuje nastavení serveru 

• má přístup do všech stránek oddělení návrhů 

• upravuje rubriky a kategorie 

• přidává a odstraňuje autory 

• přiděluje a odebírá práva 

Šéfredaktor 

• upravuje a odstraňuje články, odkazy a komentáře 

• mění stav článku z čekajícího na vydáno 

• upravuje nastavení serveru 

• má přístup do všech stránek oddělení návrhů 

• upravuje rubriky a kategorie 

Redaktor 

• upravuje články, odkazy a komentáře 

• má přístup na stránky a formy 

Redakční autor 

• vytváří, upravuje a odstraňuje vlastní články 

• nahrává obrázky 

Přispěvatel 

• vytváří a upravuje vlastní články 

• mění stav článku z návrhu na čekající 

Návrhář 

• má přístup na stránky, formy a styly  
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Nastavení 

V této části je možné upravit nastavení serveru, pokročilá nastavení systému a správu 

jazyků. Pokročilá nastavení byla ponechána defaultní, jazykem zůstala čeština 

a nastavení serveru bylo upraveno dle následujícího obrázku. 

 

 
Obrázek č. 7: Nastavení serveru v redakčním systému 

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
 

Diagnostika 

Při navštívení této části redakčního systému je spuštěna automatická kontrola chyb 

souborů a funkcí. Pro ověření plné funkčnosti redakčního systému je vhodné ji spustit 

po instalaci či po provedení větších změn v systému. 

 

Záznamy 

Do databáze jsou zaznamenávány přístupy návštěvníků i vyhledávačů. Zajímavou 

informací je také odkazující server, který uvádí, ze kterých stránek návštěvníci přišli. 
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Pluginy 

Z pluginů byl nainstalován nejprve ivo_texyla, který automaticky formátuje vložený 

text, dále adi_gps, umožňující redakčnímu systému pracovat s adresním řádkem 

a s funkcemi GET a POST, a nakonec cbe_keywords, který dokáže vygenerovat 

seznam článků podle klíčových slov. 
 

Import 

Import slouží k nahrání obsahu z jiných redakčních systémů. 

 

Vzhled 

 
Obrázek č. 8: Nabídka redakčního systému – vzhled 

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
 

Rubriky 

Vytvářením rubrik, neboli sekcí, se v redakčním systému de facto tvoří struktura webu. 

Ta bude přehledným schématem definována v řešení webdesignu. V souladu 

s návrženou strukturou byly vytvořeny následující sekce: index, muzi, dorost, zaci, 

a  pripravka. Mezi základní nastavení jednotlivých rubrik patří název sekce, určení 

používané stránky a používaného stylu, zda jsou její články zobrazeny na úvodní 

stránce, šířeny přes RSS kanál či zahrnuty do vyhledávání a také skutečnost, zda je daná 

rubrika zvolena za výchozí. Sekcí výchozí byla definována rubrika index, tedy úvodní 

stránka webu. Do ostatních částí webu lze vstupovat přes odkazy propojené napříč 

webem nebo vložením sekce do adresního řádku, například: tjbanikluzice.cz/muzi. 
 

Stránky 

V této části redakčního systému se spravují konkrétní stránky. Jedná se o prostředí 

na způsob poznámkového bloku, které přijímá obsah v jazycích HTML, XHTML, 

JavaScript, PHP, TXP či kombinaci jakýchkoli z uvedených jazyků. Jejich význam 

spočívá v použití stejného designu na různých částech webu. V redakčním systému jsou 

předvytvořeny stránky default a error_default (pro zobrazení stránky s chybnou 

adresou). Pro tento konkrétní projekt byla navíc vytvořena stránka index pro úvodní 

stránku. Kódům podstatných prvků webu bude věnována pozornost dále. 
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Formy 

Formy umožňují ukládat konkrétní části kódu do databáze pod jednoznačným 

identifikátorem a v případě potřeby je snadno vyvolávat, a to prostřednictvím tagu 

<txp:output_form form="form" />. Význam forem spočívá zejména v dekompozici 

kódu na menší, přehledné části, což je efektivní i z hlediska případné editace 

opakovaných skriptů. Jednotlivé formy budou tvořeny společně s programováním webu 

a jeho podstatných komponent.  

 
Styly 

Tato část redakčního systému umožňuje správu kaskádových stylů přímo z online 

rozhraní. Právě kvůli této přednosti jsou do stylů zakomponovány také JS skripty. 

Pro řešení tohoto webu byly ke stylu default vytvořeny styly index, javascript 

a print. Vyvolávají se v hlavičce stránky následujícími XHTML a TXP příkazy: 

 

<txp:css format="link" /> 

<txp:css format="link" n="index" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" 

href="<txp:css n="print" />" /> 

<script type="text/javascript" src="<txp:css n="javascript" />" > 
</script> 

 

Obsah 

 
Obrázek č. 9: Nabídka redakčního systému – obsah 

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
 
Struktura 

V této části redakčního systému se spravují kategorie článků. Jsou-li články zařazeny 

do kategorií, lze procházet seznamy článků v jednotlivých kategoriích. V souvislosti 

s potřebami webu byly vytvořeny kategorie reportaz a zprava. 

 
Psaní 

Psaní nových či editace již existujících článků v redakčním systému Textpattern probíhá 

prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Editor WYSIWYG lze doinstalovat 
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pluginem, ale v analytické části byly definovány dostatečné důvody, proč tak neučinit. 

Vložený text lze formátovat pluginem Textile. Kromě názvu, těla a anotace lze 

každému článku přidělit obrázek, klíčová slova, stav, datum vydání i datum vypršení, 

vlastní pole, zda je zahrnuto video, a přiřadit jej do rubriky a kategorií. 
 

 
Obrázek č. 10: Psaní či editace článků v redakčním systému  

(zdroj: redakční systém Textpattern) 
 
Články 

V této části redakčního systému je seznam všech článků, který lze prohledávat 

a filtrovat. Jednotlivé články lze prohlížet či editovat, a to ve stejném prostředí jako je 

zobrazeno výše. 

 
Obrázky 

Redakční systém zahrnuje také správu obrázků. Obrázek se nahrává na server s vlastním 

identifikačním číslem. Jednotlivým článkům pak lze takový obrázek přiřadit. 

 
Odkazy 

Správa odkazů funguje na stejný princip jako správa obrázků. Jedním příkazem pak lze 

vygenerovat seznam všech odkazů, což bude ilustrováno dále v textu. 
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4.2 Tvorba systému pro prezentaci dat 

Vytvoření systému pro prezentaci dat je stěžejním procesem celé tvorby webových 

stránek. Cílem tohoto procesu je vybudování plně automatizovaného generátoru 

požadovaného obsahu, a to v souladu s provedenými analýzami a za použití vhodných 

kombinací různých programovacích jazyků. Požadovaným obsahem jsou zde chápány 

nejen informace pro návštěvníky stránek, ale také informace pro prohlížeč, tedy pokyny 

k tomu, jak co prezentovat. V této souvislosti musí být kód sestaven tak, aby 

generovaný obsah zapadl do webdesignového návrhu. 

 
V souladu s provedenými analýzami je třeba kromě záhlaví a zápatí webu prezentovat 

reportáže, zprávy, kalendáře, profily, statistiky a tréninkovou docházku hráčů, výsledky 

zápasů, tabulky týmů, archiv zápasů, tabulek a statistik, diskuzi i tipovací soutěž, 

přičemž reportáže a zprávy jsou záležitosti redakčního systému, diskuze je aplikací 

portálu blueboard.cz, tipovací soutěž je prezentována prostřednictvím online 

tabulkového editoru od společnosti Google, ostatní prvky webu jsou pak výhradně 

záležitostí vlastní databáze.  

4.2.1 Řešení webdesignu 

Řešení webdesignu spočívá v komplexním návrhu webových stránek. Nejedná se tedy 

pouze o problematiku vzhledu a barevného provedení, ale i rozčlenění stránky 

na logické celky. Návrh webdesignu řeší zejména pět zásadních oblastí, mezi které patří 

obsah, vizuální prvky, technologie, výkon a účel. Cílem tohoto procesu je navrhnout 

přehledný, snadno použitelný a vizuálně přitažlivý web. 

 
Obsah 9 

Web je řádně strukturován do čtyř základních sekcí, kterým předchází stránka úvodní. 

Na té je krom odkazů na příslušné části webu umístěna grafická upoutávka. Právě kvůli 

prostoru pro prezentaci hlavní události v podobě upoutávky či pro možnost zjištění 

zájmu o jednotlivé sekce statistickým sledováním prokliků jednotlivých odkazů bylo 

zvoleno použití úvodní stránky bez textového obsahu, a to i přesto, že tato volba není 

z hlediska indexování internetovými vyhledávači nejvhodnějším řešením. 
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Schéma č. 5: Struktura webu 

(Vlastní zpracování) 
 

Výše uvedené schéma zobrazuje kompletní strukturu webu, zachycuje tedy všechny 

kategorie, podkategorie včetně množiny stránek archivních článků i diskuzi, která je 

přístupná z více kategorií současně. Tyto části webu jsou vzájemně propojeny a i tyto 

relace jsou schématem znázorněny. 

 

Kromě struktury webu je nutno řešit také strukturu jednotlivých stránek. Jejich obsah se 

samozřejmě liší, ovšem existuje způsob, jak lze obecný layout stránky charakterizovat. 

Rozčlenění webové stránky na logické celky je znázorněno následujícím schématem. 

Popisu těchto logických celků bude věnována pozornost při návrhu vizuálních prvků. 
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Schéma č. 6: Layout stránek 

(Vlastní zpracování) 

 
Prezentovaná stránka je rozčleněna na logické celky. Hlavní obsahovou část, která se 

mění v závislosti na navštívené stránce, je lemována seshora hlavičkou a zdola 

patičkou, pod kterou se nachází navíc tzv. dno stránky, pruh s informacemi o webu.  

 

Vizuální prvky 

Grafika webu musí vycházet z klubového loga. Prvním procesem při sestrojování 

grafického designu je tudíž konstrukce loga, respektive jeho transformace 

do vektorového formátu. Tento jednoznačný grafický identifikátor a zejména pak od něj 

se odvíjející klubové barvy určují směr, jakým se ubírat při sestavování grafického 

designu webu. 

 

Následující obrázek stručně zachycuje rozdíl mezi původním logem v rastrové grafice, 

které bylo před vytvořením webových stránek k dispozici, a logem ve vektorové 

grafice, sestrojeném v prostředí softwaru Adobe Illustrator. Výhodou tohoto formátu 

je fakt, že při prakticky jakékoli změně velikosti nedochází ke snížení kvality obrázku. 
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Obrázek č. 11: Porovnání podkladu s vlastní tvorbou klubového loga 

(Vlastní zpracování) 
 

Vizuální vzhled webové prezentace je jedním z nejdůležitějších faktorů, neboť 

u návštěvníka vytváří první dojem. Právě pro prvotní kontakt návštěvníka s webem byla 

vytvořena úvodní stránka, která má vyvolat dojem přehledného, snadno použitelného 

a vizuálně přitažlivého prostředí. K tomu přispělo mimo jiné použití rozličných odstínů 

zelené barvy, která fotbal symbolizuje. 

 

 
Obrázek č. 12: Návrh úvodní stránky 

(Vlastní zpracování) 
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Úvodní stránka je široká 850 pixelů a skládá se ze tří částí. Levý panel působí jako 

decentní zátiší. Návštěvník záměrně není zahlcen velkým množstvím informací, naopak 

jsou zde podstatné údaje o tom, kde se návštěvník nachází, tedy logo klubu, název 

domény, popis a tvůrce webu, zajímavosti o roku založení klubu a rozměrech hřiště a to 

vše je oživeno slepou mapou se znázorněním přibližné pozice obce v rámci republiky. 

Druhou částí je upoutávka, respektive prostor pro zobrazení hlavní události či novinky. 

Posledním prvkem úvodní stránky je navigační lišta rozprostírající se na spodní části. 

Obsahuje odkazy do jednotlivých sekcí webu v podobě příslušných fotografií. 

 

Návštěvník webu vyskytující se na úvodní stránce má v zásadě jedinou možnost, jak 

pokračovat v procházení prezentace. Kliknutím na jeden z odkazů vstoupí do obsahové 

části webu a bez ohledu na to, v jaké sekci se momentálně nachází, objeví se 

na obrazovce stránka, jejíž grafický vzhled lze obecně ilustrovat obrázkem č. 13. 

Z analýzy optimalizace rozlišení webové prezentace, jejíž výsledky jsou zaznamenány 

na str. 52, vyplynulo, že nejvhodnějším řešením je volba šířky webu okolo 1000 pixelů, 

neboť vyhovuje přibližně 98 % uživatelů internetu. Pro tento web byla při rezervě 

okrajů a posuvníků prohlížeče zvolena šířka zobrazovací plochy 980 pixelů. 

 

Prezentovaná stránka je rozčleněna na logické celky. Hlavní obsahovou část, která se 

mění v závislosti na navštívené stránce, je lemována seshora hlavičkou a zdola 

patičkou. Ty zůstávají konstantní a vytváří konzistentní vizuální prostředí prohlížené 

prezentace. Na samotném dně stránky se nachází drobný informační proužek. 

 

Barevné provedení je konzistentní s úvodní stránkou. Tvůrce webu vsadil na rozmanité 

odstíny zelené barvy navržené v efektních přechodech a stínech. Samotný text je pak 

zobrazen černou barvou na bílém podkladu. Všechny stránky, včetně té úvodní, jsou 

položeny na černém pozadí, což stránku uvádí více do popředí, a navíc ta část, která 

není bodem zájmu, návštěvníkovi na monitoru nesvítí, což vyvolává příjemnější 

procházení prezentace. Finální návrh grafického designu obsahové části webu ilustruje 

níže uvedený obrázek. 
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Obrázek č. 13: Grafický návrh obsahové stránky 

(Vlastní zpracování) 
 

Hlavička zahrnuje prvky jednoznačné identifikace webu, tedy klubové logo, název 

domény a titulek. Všechny tyto elementy jsou zároveň referencemi na úvodní stránku. 

Pod nimi se nachází menu zahrnující čtyři sekce, z nichž jsou vždy tři ve formátu 

odkazu a jedna jako údaj o aktuální pozici ve struktuře webu. Hlavička plynule přechází 

do hlavní části stránky, která v sekci mužů začíná navigační lištou obsahující název 

zobrazené stránky a odkazy na všechny ostatní podkategorie. Textový obsah je široký 

940 pixelů a je zpravidla rozdělen na dva sloupce. Umístění různých článků, novinek, 

tabulek, statistik atd. bude podřízeno jejich významu pro návštěvníka. V pravém panelu 

jsou na šířce 570 pixelů zobrazena sdělení zásadní a také údaje, které vyžadují právě 

širší zobrazení, ostatní informace typu krátkých zpráv a různých seznamů jsou vloženy 

do 290 pixelů širokého pravého panelu. Oba panely jsou pak plovoucí a výška celé 

hlavní části je přizpůsobena vyššímu z těchto objektů. Ve spodní části webové stránky 

se rozprostírá zápatí, obsahující ikonky jako externí odkazy na doporučené weby. 

Na samotném dně stránky se nachází drobný informační proužek. 
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Technologie 

Webdesign neřeší pouze problematiku vzhledu a barevného provedení, jeho nedílnou 

součástí jsou také technologie, konkrétně zvolené programovací jazyky a metody či 

řešení interaktivních prvků jako například diskuzního fóra, tipovací soutěže nebo 

prezentace videí. Programovací jazyky a metody použité pro specifické účely jsou 

stejně jako zvolená i alternativní řešení interaktivních prvků podrobně řešeny 

v analytické části na stranách 44 - 46. Konkrétní příklady použití různých technologií 

budou předvedeny dále v textu. 

 

Výkon 

Výkon souvisí se zajištěním rychlosti zobrazení a spolehlivosti přenosu dat. Doba 

načítání stránek závisí v zásadě na vytíženosti serveru, rychlosti vlastního připojení, 

na práci použitého prohlížeče či velikosti stahovaných dat. Vytížení serveru, který 

používají desítky či stovky dalších zákazníků, lze ovlivnit jen stěží. Množství na server 

zasílaných dat závisí na používaných skriptech, technologiích i na skutečnosti, zda jsou 

stránky načítány z cache paměti prohlížeče či znovu ze serveru. Snížení velikosti 

stahovaných dat je docíleno dekompozicí obrázků na menší části a optimalizací 

kaskádových stylů. Práce prohlížeče je výrazně zrychlena použitím validního kódu, 

které bude ověřeno v procesu SEO optimalizace. 

 

Účel 

Účelem se rozumí záměr, se kterým je web vytvořen. Ze všeho nejvíce se jedná 

o prezentaci klubu a prostor pro veřejnou komunikaci a šíření informací týkajících 

se obecně fotbalu v okolí. Kromě toho se účel týká také snadné správy a okamžitých 

automatických přepočítání všech dotčených výsledků, tabulek a statistik ihned 

po vložení údajů do databáze. Web v neposlední řadě nabízí prostor pro archiv dat. 

Z hlediska designu bylo cílem vytvořit přehledný, snadno použitelný a vizuálně 

přitažlivý web, přičemž cílovou skupinou je ta část veřejnosti, kterou informace 

jmenované výše zajímají. Při tvorbě webu by měl být brán ohled na všechny tyto 

skutečnosti, neboť účel je zřejmě nejdůležitější součástí designu. 
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4.2.2 Návrh datového modelu 

Systém pro prezentaci dat musí spolupracovat kromě s webdesignem také s redakčním 

systémem i s vlastním návrhem databázového systému, kde jsou uložena veškerá data 

potřebná pro web. K zaznamenání vlastních dat bez zbytečných duplicit a nepřesností 

a k zachycení jejich vzájemných vazeb a souvislostí slouží datový model, jehož návrh 

je zobrazen níže. 

 

 
Schéma č. 7: Návrh datového modelu 

(Vlastní zpracování) 
 

Nutno podotknout, že některé tabulky (např. týmy, klub, zahraničí), nejsou zahrnuty 

do databáze, ale pouze do PHP polí. Na funkčnost prezentace to však nemá žádný vliv. 

Zároveň zde nejsou zobrazeny ty tabulky, které vytvořil a se kterými pracuje redakční 

systém Textpattern. Data uložená v tabulkách tohoto modelu budou spravována buď 

přes vytvořený administrační systém, nebo přímo přes rozhraní databázového systému. 
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4.2.3 Nastavení konfiguračního souboru .htaccess 

Soubor .htaccess slouží k základním funkcím na straně serveru, jako je přesměrování 

či podstrčení stránek, SEO adresy apod. Tím výrazným způsobem zvyšuje uživatelské 

pohodlí i správu webu. Kromě příkazů, které vyžaduje správné fungování redakčního 

systému, byly přidány následující operace. 

 

DirectoryIndex index.php 
# nastavení index.php jako zobrazená stránka při vstupu do domény 

 

ErrorDocument 404 /index.php 
ErrorDocument 403 /index.php 

# nastavení index.php jako zobrazená stránka při chybě v adrese 

 

RewriteRule ^muzi\/archiv(.*) index.php?s=muzi&zobrazit=archiv&sezona=$1 
# z:  tjbanikluzice.cz/index.php?s=muzi&zobrazit=archiv&sezona=1011 

# na: tjbanikluzice.cz/muzi/archiv1011 

 
RewriteRule ^mladez\/diskuze index.php?s=dorost&zobrazit=mladez 

# z:  tjbanikluzice.cz/index.php?s=dorost&zobrazit=mladez 

# na: tjbanikluzice.cz/mladez/diskuze 
 

RewriteRule ^muzi\/(.*) index.php?s=muzi&zobrazit=$1 

# z:  tjbanikluzice.cz/index.php?s=muzi&zobrazit=hraci 

# na: tjbanikluzice.cz/muzi/hraci 
 

RewriteRule ^muzi index.php?s=muzi&zobrazit=novinky 

# z:  tjbanikluzice.cz/index.php?s=muzi&zobrazit=novinky 
# na: tjbanikluzice.cz/muzi 

 

 

Jednotlivé články pak lze zobrazit navštívením jedné z těchto dvou adres: 

• tjbanikluzice.cz/?id=223 

• tjbanikluzice.cz/2009/05/24/luzice-nesyt-hodonin-61-30 

 

První z nich je platnější při cyklickém generování odkazů, druhý je vhodnější používat 

kvůli SEO analýze internetových vyhledávačů. 

 



Vlastní návrh řešení 

70 

 

4.2.4 Generování kódu struktury webu 

Pro generování kódu struktury webu jsou zásadní formy redakčního systému. 

 
<txp:if_section name="muzi"> 

 <txp:php> // dle pozice na webu jsou načteny konkrétní funkce JS kódu 
  echo "<body onload='" . $_GET["zobrazit"] . $_GET["sezona"] . "()'>"; 

</txp:php> 

<txp:else /> 

 <body onload='<txp:section />()'> 
</txp:if_section> 

<txp:output_form form="01_head" /> <!-- hlavička dokumentu --> 

<txp:output_form form="02_vars" /> <!-- deklarace globálních proměnných --> 
<div id="web"> 

  <h1><txp:sitename /></h1> 

  <div id="head"> 
   <txp:output_form form="03_header" /> <!-- záhlaví webu --> 

   <txp:output_form form="04_menu" /> <!-- odkazy do sekcí --> 

  </div> 

  <div id="main"> 
   <txp:output_form form="05_navi" /> <!-- odkazy do podsekcí --> 

   <div id="content"> 

    <txp:if_individual_article> 
     <txp:article limit="1" /> <!-- archivní článek --> 

    <txp:else /> 

     <txp:output_form form="06_lcont" /> <!-- levý sloupec --> 
     <txp:output_form form="07_rcont" /> <!-- pravý sloupec --> 

     <txp:output_form form="08_frame" /> <!-- rám přes oba sloupce --> 

    </txp:if_individual_article> 

   </div> 
   <txp:output_form form="09_bottom" /> <!-- zápatí webu --> 

  </div> 

 </div> 
</body> 

</html> 

4.2.5 Deklarace typu a hlavičky dokumentu 

Celý webový komplex je integrován do redakčního systému Textpattern. Tudíž i v této 

části mohou být použity TXP příkazy. Mezi základní nastavené hodnoty patří jazyk 

čeština, znaková sada UTF-8, spojení s externími soubory kaskádových stylů 

a javascriptů, ikony pro sociální sítě i mobilní zařízení a různá metadata pro SEO 

optimalizaci. Konkrétní deklaraci typu a hlavičky dokumentů zobrazuje Příloha č. 1. 
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4.2.6 Deklarace globálních proměnných 

Další podstatnou částí tvorby webu je deklarace globálních TXP i PHP proměnných, 

jejichž hodnoty budou důležité pro generování požadovaného obsahu. Příloha č. 2 

obsahuje kód s tímto související. 

4.2.7 Vytvoření záhlaví webových stránek 

Záhlaví webových stránek vychází z grafického designu, přičemž celý objekt je 

definován kaskádovými styly a obsahuje pouze odkaz na úvodní stránku. 

<a href="../" title="<txp:sitename />"> 

 <img src="../img/ref.gif" class="img1" alt="img1" /> 
</a> 

 
Odkazy na jednotlivé sekce se zobrazují v závislosti na pozici v rámci webu, a to takto: 

<txp:if_section name="muzi"> 

 <span>muži</span> 

<txp:else /> 
 <a href="../muzi">muži</a> 

</txp:if_section> 

 
Identicky fungují odkazy na jednotlivé podsekce, ovšem zde s využitím PHP funkcí. 

if ($_GET["zobrazit"] == "novinky") 

 {echo "<span>reportáže a novinky</span>";} 
else 

 {echo "<a href='../muzi'>reportáže a novinky</a>";} 

4.2.8 Prezentace obsahu 

Pro veškeré algoritmy je použit jazyk PHP, který na straně serveru pracuje s výsledky 

SQL dotazů. Aby těchto dotazů bylo co nejméně, prohlížeč návštěvníka si ukládá 

webové stránky do cache paměti. To znamená, že při opakované návštěvě webu se celý 

obsah načítá z lokálního média bez jediného dotazu na databázový server. V takovém 

případě mohou být informace zobrazené na webu neaktuální. Výpočet této neaktuálnosti 

provádí skript, který porovnává čas dotazu na server (PHP proměnná) s časem 

zobrazení stránky v prohlížeči (JS proměnná). Kód i výsledek skriptu do detailu 

zobrazuje Příloha č. 3. Skript uložený ve formě je pak vyvolán TXP příkazem 

<txp:output_form form="99_delay" />. 
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Reportáže a novinky 

Na webu jsou prezentovány reportáže z posledních deseti utkání a stejný počet krátkých 

zpráv a novinek. Jsou vyvolány následujícími TXP příkazy. 

<txp:article_custom form="100_report" section="muzi" 
category="reportaz" limit="10" /> 

 

<txp:article_custom form="100_news" section="muzi" 
category="zprava" limit="10" /> 

 

Reportáže 

Reportáže jsou prezentovány v XHTML jazyce, který je generován TXP cyklem, 

obsahujícím TXP tagy i PHP globální proměnné. JS funkce pak slouží pro práci 

se skrýváním a zobrazováním jednotlivých článků. 

 

| <div class="report"> 

|  <txp:article_image /> 

|  <span><txp:posted /></span> 
|  <h3><txp:title /></h3> 

|  <div class="excerpt"><txp:excerpt /></div> 

|  <abbr> 
|   <txp:php> 

|    echo('<a id="repmore' . $GLOBALS["report"] . '" onclick="repmore(' 
|  . $GLOBALS["report"] . ')">více &gt;&gt;</a><a id="repless' 
|  . $GLOBALS["report"] . '" onclick="repless(' . $GLOBALS["report"] 
|  . ')"> &lt;&lt; méně</a>'); 
|   </txp:php> 

|  </abbr> 

|  <txp:php> 
|   echo('<div id="rep' . $GLOBALS["report"] . '">'); 

|   $GLOBALS["report"] = $GLOBALS["report"]+1; 

|  </txp:php> 

|   <txp:body /> 
|   <txp:output_form form="99_keywords" /> 

|  </div> 

| </div> 

 

Forma 99_keywords pak pomocí pluginu cbe_keywords zobrazuje pod každou 

reportáží automaticky generovaný seznam všech vzájemných zápasů obsahující 

termíny, výsledky, střelce gólů i odkaz na archivní článek. Kód této formy má 

následující podobu: 
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 | <txp:if_keywords> 

 |  <table class="repstat"><caption>Vzájemné zápasy:</caption> 

 |   <txp:cbe_keywords_related time="older"> 

 |    <tr title="<txp:excerpt />"> 
 |     <td><txp:posted /></td> 

 |     <td><txp:title /></td> 

 |     <td><a href="../?id=<txp:article_id />">více &gt; &gt;</a></td> 
 |     <td class="video"><txp:custom_field name="video" /></td> 

 |    </tr> 

 |   </txp:cbe_keywords_related> 
 |  </table> 

 | </txp:if_keywords> 
 

Při načtení stránky jsou zobrazeny pouze titulky reportáží v následující podobě: 

 
Obrázek č. 14: Reportáž se skrytým obsahem 

(Vlastní zpracování) 
 

Na vyžádání návštěvníka se článek (včetně vzájemných zápasů) rozbalí. Zobrazením 

jedné reportáže nedochází ke skrytí reportáží ostatních. JS kód viz Příloha č. 4. 

 
Obrázek č. 15: Reportáž se zobrazeným obsahem 

(Vlastní zpracování) 
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Krátké zprávy 

Problematika zobrazování a skrývání krátkých zpráv je řešena podobně jako u reportáží. 

<div class="newstop"> 

 <h2>krátké zprávy</h2> 

</div> 

<div class="news"> 
 <txp:if_section name="muzi"> 

  <txp:article_custom form="100_newsc" section="muzi" 
  category="zprava" limit="10" /> 

| <txp:php> 

|  echo('<div class="newsone" id="newsone' . $GLOBALS["news"] . '">'); 
| </txp:php> 

|  <txp:article_image /> 

|  <txp:php> 
|   $i = GLOBALS["news"]; 

|   echo('<span onclick= 
|   "newsshow(' . $i . ')" 
|   id="newsshow' . $i . '">'); 

|  </txp:php> 

|    <txp:title /> 

|    <span><txp:posted /></span> 
|   </span> 

|  </div> 

| <txp:php> 

|  echo('<div id="newshidden' 
|  . $i . '">'); 
|  $GLOBALS["news"]++; 

| </txp:php> 

|  <div class="newshidden"> 
|   <txp:body /> 

|  </div> 

| </div> 
 </txp:if_section> 

</div> 

<div class="newsbot> 

<txp:if_section name="muzi"> 
 <a id="newsmore" onclick="newsmore()">více zpráv &gt;&gt;</a> 

 <a id="newsless" onclick="newsless()">&lt;&lt; méně zpráv</a> 

</txp:if_section> 
</div> 

Obrázek č. 16: Krátké zprávy 

Při načtení stránky se zobrazí čtyři titulky krátkých zpráv, dalších šest je skryto pod 

odkazem. Kliknutím na titulek se rozbalí obsah zprávy, přičemž je možné mít otevřenou 

pouze jednu. Každý článek může mít přiřazený vlastní obrázek. JS kód viz Příloha č. 4. 

Obrázek č. 16: Krátké zprávy 
(Vlastní zpracování) 
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Kalendář 

Jedním z požadavků na obsah webu je kalendář blížících se akcí. Jeho řešení spočívá 

v zobrazení všech akcí evidovaných pro období následujících třinácti dnů. Pokud není 

v databázi pro toto období žádná akce, kalendář se vůbec nezobrazí. Kód i náhled 

kalendáře zachycuje Příloha č. 5. 

 
Pokuty 

Dalším požadavkem na obsah webu byl seznam neuhrazených pokut, které se v rámci 

mužstva udělují. Při najetí kurzoru na konkrétní částku se zobrazí poznámka, za co byla 

pokuta udělena. Pokuty se hráčům sčítají, poznámky se v textovém řetězci slučují. 

Pravidla pro udělování pokut jsou zobrazena po najetí kurzoru na název tabulky. Pokud 

není mezi dlužníky žádný hráč, tabulka pokut se vůbec nezobrazí. Kód i náhled 

seznamu pokut zobrazuje Příloha č. 6. 

 
Externí odkazy 

Mezi externí odkazy patří fotogalerie na Google Picassa, videogalerie na YouTube 

a stránka klubu na Facebooku. Externí odkazy mají stejný vzhled jako krátké zprávy. 

 
 
Rozpis, výsledky a tabulky 

V této části jsou prezentovány rozpis a výsledky lužických zápasů, výsledky všech 

utkání v rámci soutěže a také z těchto výsledků automaticky generované tabulky. 

 
Rozpis a výsledky klubu 

Rozpis odehraných i neodehraných utkání je pro přehlednost rozdělen na pololetí. 

Každý výsledek je zároveň odkazem na reportáž. Kód i náhled zobrazuje Příloha č. 7. 

 
Rozpis a výsledky soutěže 

Výsledky všech utkání v rámci celé soutěže jsou prezentovány po dvou kolech, přičemž 

návštěvník reguluje, která kola se zobrazují. Viz Příloha č. 8. 
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Tabulky soutěže 

Na webu jsou prezentovány dvě tabulky, doma-venku a jaro-podzim, přičemž 

návštěvník sám volí, která z tabulek je právě zobrazena. Tato volba zůstává v cookies 

proměnné a při opakované návštěvě stránky se zobrazí právě ta tabulka, kterou 

návštěvník měl zobrazenou naposledy, tedy pravděpodobně ta, kterou preferuje. Kromě 

pořadí týmů a jednotlivých údajů nechybí informace o tom, ke kterému datu jsou 

tabulky aktuální. Vše je generováno automaticky po zadání výsledků do databáze. 

Důležité části algoritmů i náhled tabulky zachycuje Příloha č. 9. 

 

Profily a statistiky hráčů 

Každý hráč má na webu svůj vlastní profil, který vypadá následovně. Všechny 

zobrazené informace jsou generovány z údajů v databázi. Kód skriptu viz Příloha č. 10. 

 

 
Obrázek č. 17: Profil hráče 

(Vlastní zpracování) 
 

Góly, přihrávky, žluté a červené karty a odehrané minuty 

Kromě profilů jednotlivých hráčů jsou na této stránce k dispozici také statistické údaje 

probíhající sezóny, zahrnující seznamy hráčů v souvislosti se vstřelenými góly 

a přihrávkami, obdrženými kartami a odehranými minutami. Kód generování těchto 

statistik zachycuje Příloha č. 11. Náhled prezentace je zobrazen níže. 

 
Obrázek č. 18: Statistiky hráčů 

(Vlastní zpracování) 
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Tréninková docházka 

Dalším požadavkem na statistické měření jednotlivých hráčů je jejich docházka 

na trénincích. Jedná se o seznam hráčů obsahující informace o celkovém počtu 

povinných tréninků, dále u každého hráče procentuální návštěvnost od začátku měření, 

počet absolvovaných tréninků z posledních deseti a docházku na posledním tréninku. 

Při najetí kurzoru na řádek se zobrazí objekt zahrnující docházku příslušného hráče 

na posledních deseti trénincích. Tento objekt je zobrazen přes JS plugin overLIB. 

Náhled i kód skriptu generujícího tréninkovou docházku zachycuje Příloha č. 12. 

 
Archiv zápasů, tabulek a statistik 

V této sekci může návštěvník procházet záznamy z jednotlivých ročníků. 

 
Obrázek č. 19: Volba mezi jednotlivými ročníky v archivu 

(Vlastní zpracování) 
 
V archivu jsou postupně volány skripty použité v předchozích částech webu, uložené 

v jednotlivých formách redakčního systému. Zobrazení požadovaných dat zajišťuje 

PHP proměnná zadaná např. takto: $GLOBALS["archiv"] = 0809. V této části webu 

jsou zobrazeny výsledky (včetně odkazů na všechny reportáže), automaticky se 

generující tabulky a statistiky střelců, karet a odehraných minut. 

 
Veřejná diskuze 

Veřejná diskuze je řešena iframem aplikace od blueboard.cz. Důvody, proč se tvůrce 

webu rozhodl nevytvářet vlastní diskuzi a použít cizí rozhraní, jsou uvedeny v analýze. 

 
Tipovací soutěž 

Tipovací soutěž má několik fází. Tou první je generování nabídky zápasů, kde je 

automaticky (z databáze výsledků) zobrazeno následující neodehrané kolo. O víkendu je 

tato nabídka skryta. Návštěvník vyplní svou přezdívku, kterou může doplnit o svůj mail 

a možnost poslat si na něj vlastní tipy. K tipování není třeba registrace ani vkládání 

hesla. Po odeslání tipy putují do databáze, konkrétně do formy 152_gdoc redakčního 

systému, kde se řadí pod sebou, a zároveň je zaslán informační mail obsahující nejen 



Vlastní návrh řešení 

78 

 

přezdívku, případný mail a tipy, ale také cookies a IP adresu pro případnou kontrolu. 

Obsah formy 152_gdoc je nakopírován do tabulky na Google Drive, kde se po zadání 

skutečných výsledků automaticky vypočítají body tipujících a vygeneruje SQL příkaz 

pro vložení těchto bodů do databáze. V tabulce tipujících je pak zobrazen mimo 

celkového počtu bodů a počtu bodů za uplynulé kolo také status tohoto kola. Celý 

proces tipovací soutěže v kódech a obrázkách zachycuje Příloha č. 13. 

 
Sekce Dorost, Žáci a Přípravka 

V mládežnických sekcích jsou volány skripty použité v sekci mužů, a to v závislosti 

na požadovaném obsahu. V těchto rubrikách jsou všechny informace prezentovány 

na jedné stránce, sekce mládeže tedy nejsou strukturovány do dalších podsekcí. 

4.2.9 Vytvoření zápatí webových stránek 

Zápatí webových stránek zobrazuje spodní část grafického designu a obsahuje odkazy 

na doporučené weby i informační proužek o samotném webu. Pro generování těchto 

odkazů je využita funkce v redakčním systému, která se vyvolá následujícím příkazem. 

<txp:linklist form="Links" sort="linksort" /> 
 

Tato funkce pak cyklicky volá formu Links, dokud nejsou zobrazeny všechny odkazy: 
 

<a href="<txp:link_url />" target="<txp:link_desc />" 
   title="<txp:link_name />"> 
 <img src="../img/<txp:link_desc />.gif" alt="<txp: link_name />" /> 
</a> 

 

Výsledek včetně informačního proužku vypadá následovně: 

 
Obrázek č. 20: Záhlaví webu 

(Vlastní zpracování) 
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4.3 SEO optimalizace 

Při tvorbě webu byl kladen velký důraz na splnění všech faktorů definovaných 

v teoretické části diplomové práce. Obsahová část webu (sekce muzi) byla 

zanalyzována SEO Servisem a dosáhla maximálního počtu bodů. 

 
Obrázek č. 21: SEO analýza zdrojového kódu obsahové části webu 

(Zdroj: http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/9232128) 

4.4 Tvorba administračního systému 

Administrační systém byl vytvořen na míru dle požadavků uvedených v analytické části 

diplomové práce. Jedná se o rozhraní pro správu dat, která vstupují do skriptů 

generujících výstup v podobě výsledků, tabulek, statistik a dalších informací, které jsou 

na webových stránkách fotbalového klubu prezentovány. Jaká data jsou prostřednictvím 

administračního systému spravována, částečně zobrazuje Schéma č. 7: Návrh datového 

modelu na straně 68. Naopak výstup těchto algoritmů je detailně popsán v části 

 4.2.8 Prezentace obsahu. 

 
Tento systém je postaven na designu samotného webu a má v sobě implementovány 

funkce mailových notifikací a časových známek. To znamená, že každý pokus o změnu 

údajů v databázi prostřednictvím tohoto administračního systému, ať už přidání, editace 
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či mazání dat, bez ohledu na to, zda operace proběhla úspěšně, je poslán 

administrátorovi na mail. Zároveň každé vložení či editace dat jsou spojeny 

s jednoznačně identifikovatelnou časovou známkou. Ta je užitečná zejména v situacích 

chybného vložení dat, neboť právě v takovém případě lze vrátit údaje v databázi 

do stavu před operací. 

 
Celý administrační systém byl vytvořen v PHP jazyce. Výsledkem je webové prostředí, 

které nabízí několik formulářů v závislosti na datech, které administrátor hodlá 

spravovat. Zabezpečení systému nespočívá v kombinaci přístupového jména a hesla, 

nýbrž v posloupnosti kroků, které administrátor vykoná. Až po jejich správném 

uskutečnění je možnost posílat příkazy databázovému systému zpřístupněna. 

 
Podstatné části kódu a náhledy některých formulářů zachycuje Příloha č. 14. 

4.5 Systémová integrace 

Realizací systémové integrace při tvorbě webových stránek se zabývala celá návrhová 

část diplomové práce. Tato subkapitola představuje shrnutí provedených procesů, 

včetně zdůraznění podstatných vazeb mezi jednotlivými systémy a jejich prvky. 

 

Obecně je důležité pochopit, že u systémové integrace neexistuje stav, kdy je možno 

konstatovat, že už je vše hotovo. Systémová integrace tedy není stav, nýbrž proces, 

který není nikdy ve finálním stavu. V této souvislosti sice byla při vytvoření webových 

stránek systémová integrace realizována, ovšem nikoli dokončena. Stále je možno 

systémy zdokonalovat, stejně jako jejich vzájemné interakce, komunikace či závislosti. 

 

V rámci systémové integrace byly nejprve definovány systémy, jejich role v rámci 

webového celku a jejich vzájemné vazby. Celý tento komplex lze v závislosti 

na individuálním systémovém přístupu chápat jako jeden funkční systém o několika 

prvcích. Při hlubší úrovni poznání jde o šest základních systémů, které splývají v jeden 

celek a z nichž každý má jedinečnou úlohu. Systémy byly integrovány tak, aby spolu 

úspěšně komunikovaly a tím tvořily web zahrnující správu, uchování i prezentaci dat. 
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Jedná se o integraci těchto systémů: 

• vlastní systém pro prezentaci dat 

• vlastní systém pro analýzu dat 

• pronajatý databázový systém 

• implementovaný redakční systém Textpattern 

• vlastní administrační systém 

• vlastní systém mailových notifikací 

 

Zobrazení webových stránek v požadované podobě má na starosti systém pro prezentaci 

dat, který prostřednictvím jazyka XHTML, kaskádových stylů a JavaScriptu 

komunikuje s prohlížečem. Podstatnou roli zde hrají zejména webdesign a zobrazený 

obsah, tedy informace relevantní pro návštěvníka. 

 

Veškeré články jsou realizovány redakčním systémem Textpattern, který byl vybrán 

ze čtveřice redakčních systémů důkladnou analýzou. Ostatní informace (tabulky, 

statistiky, kalendáře atd.) jsou generovány PHP algoritmy, které transformují data 

na informace prezentované na webu. Systém pro analýzu dat, který je souborem právě 

těchto skriptů, pak odesílá výsledky algoritmů systému pro prezentaci. Stejně pak 

funguje komunikace s redakčním systémem, jehož články jsou rovněž vloženy 

do struktury prezentace. 

 

Jak systém pro analýzu dat, tak redakční systém, komunikuje prostřednictvím SQL 

příkazů s databázovým systémem a vyžaduje data pro zpracování. Na databázovém 

systému je závislý především administrační systém, prostřednictvím kterého se údaje 

v databázi spravují, tedy přidávají, editují, mažou. Databázový systém má pak také 

samostatnou funkci, kterou je spolehlivé uchování dat, a to nejen článků a údajů 

pro další zpracování, ale také systému pro analýzu dat a částečně systému pro jejich 

prezentaci. Fungování těchto dvou systémů lze editovat z velké části v prostředí online 

editoru redakčního systému. Administrační systém pak v sobě zahrnuje systém 

mailových notifikací, jehož funkce a výhody jsou popsány na předchozí straně. 
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Vzájemné závislosti, interakce, komunikace a obecně vazby mezi jednotlivými systémy 

i způsoby jejich integrace do jednoho funkčního celku jsou přehledně zachyceny 

následujícím schématem. Některé systémy jsou integrovány částečně, jiné kompletně.  

 

 
Schéma č. 8: Systémová integrace 

(Vlastní zpracování) 
 

 

 

 

 

 

Schéma realizované systémové integrace vytváří v závislosti na propojení systémů 

jedenáct oblastí. Příklady některých prvků v rámci těchto oblastí jsou vyjmenovány 

v legendě pod schématem. Všechny tyto prvky jsou součástí nejen příslušných systémů 

podle schématu, ale také celého webového komplexu. 

 

PŘÍKLADY PRVKŮ V RÁMCI ZNÁZORNĚNÝCH OBLASTÍ: 
  

 1 grafika webu, obrázky, logo klubu, ikona webu, URL 
 2 design článků, obrázky ke článkům 
 3 vzhled, funkce a práva uživatelů redakčního systému 
 4 články, záhlaví, zápatí, struktura, styly, JS skripty 
 5 PHP skripty, algoritmy pro analýzy dat 
 6 data, údaje a informace prezentované na webu 
 7 data zobrazená v admin. systému, data ke správě 
 8 neprezentovaná data (časové známky, poznámky) 
 9 vzhled administračního systému 
 10 PHP skripty, algoritmy ke správě dat 
 11 mailové notifikace, podmínky pro jejich uskutečnění 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala systémovou integrací při tvorbě webových stránek. 

Konkrétně zde byla podrobně zdokumentována posloupnost všech kroků potřebných 

k naprogramování prostředí pro cílenou prezentaci dat, vybudování vlastního 

administračního systému pro jejich správu, dále k volbě a aplikaci vhodného redakčního 

systému pro publikování článků a v konečném důsledku k integraci těchto systémů 

do jednoho funkčního celku, tedy dynamické webové prezentace fotbalového družstva 

TJ Baník Lužice. 

 

K dosažení cíle diplomové práce přispělo kromě podrobného vypracování teoretických 

východisek také provedení analýz, které se detailně zabývaly požadavkům a potřebám 

družstva v kontrastu se schopnostmi a možnostmi tvůrce, dále volbě použitých 

technologií a v neposlední řadě také výběru vhodného redakčního systému. 

 

V souladu s provedenými analytickými rozbory byla zpracována návrhová část této 

práce. Je zaměřena na realizaci projektu systémové integrace, které předcházela 

implementace zvoleného redakčního systému Textpattern, vlastní tvorba systému 

pro prezentaci dat, systému pro jejich analýzu i vlastního administračního systému 

pro jejich správu. Realizace projektu byla rozšířena o zkonstruování grafického designu, 

optimalizaci pro internetové vyhledávače a další oblasti související s tvorbou webových 

stránek. 

 

Webové stránky jsou dostupné online na adrese tjbanikluzice.cz. Ilustrace z webové 

prezentace, z redakčního systému i administračního systému jsou přiloženy 

v předložené diplomové práce či v přílohách této práce, stejně jako kódy 

naprogramovaných skriptů. Závěrem nutno dodat, že tyto kódy jsou z bezpečnostních 

důvodů pouze ilustrační. To znamená, že názvy tabulek a jejich sloupců jmenované 

v diplomové práci nejsou úplně shodné s názvy použitými v databázi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CMS Content Management System systém pro správu obsahu, redakční systém 
CSS Cascading Style Sheets kaskádové styly 
FTP File Transfer Protocol protokol pro přenos souborů 
HTML HyperText Markup Langure hypertextový značkovací jazyk 
HW Hardware fyzicky existující technické vybavení počítače 
ICT Information & Communication Technology informační a komunikační technologie 
IE Internet Explorer internetový prohlížeč od společnosti Microsoft 
IP Internet Protocol internetový protokol 
IT Information Technology informační technologie 
JS JavaScript skriptovací jazyk 
MySQL My Structured Query Language jazyk, resp. systém pro řízení databáze 
PHP Hypertext Preprocessor programovací jazyk 
RSS Really Simple Syndication formát pro snadné čtení novinek na webu 
SEM Search Engine Marketing marketing v internetových vyhledávačích 
SEO Search Engine Optimalization optimalizace pro internetové vyhledávače 
SQL Structured Query Language dotazovací jazyk pro práci s daty 
SW Software datové a programové vybavení počítače 
TXP TeXtPattern jazyk v redakčním systému Textpattern 
UI User Interface uživatelské rozhraní 
URL Uniform Resource Locator adresa serveru, vč. umístění zdroje na serveru 
UTF Universal-character-set Transformation Format způsob kódování znaků 
W3C World Wide Web Consortium mezinárodní sdružení vyvíjející webové standardy 
WYSIWYG What you see is what you get způsob úpravy webu, kdy editační verze je totožná s verzí výslednou 
XHTML eXtensible HyperText Markup Language rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk 
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